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SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ  

 PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE 

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27 
tel: (0-22) 11-65-357 fax: (0-22) 11-65- 355                                                                          

 
   NIP:  526-17-44-274                                                                                                          REGON:  000298070 

 
 
 9/DZP/2017                                                                          
 
 

S P E C Y F I K A C J A 
 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
                                                             

 

w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onym w trybie 

przetargu nieograniczonego o warto ści zamówienia mniejszej ni ż kwoty 

okre ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych 

 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó źn. zm.)   

na realizacj ę zadania pod nazw ą: 

 
 

Dostawa wyposa żenia 
dla Szpitala Nowowiejskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamówienie realizowane jest w związku z zawartą umową Nr 62/ZD/Z-I/D/17 z dnia 08.06.2017 r. 
 o udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości 
udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu  

 

ZAAZAMÓWIENIE REALIZOWANE JEST  
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1. Zamawiający  

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, zwany dalej 
„Szpitalem Nowowiejskim”. Tel.: / 0-22/ 11-65-357, fax: / 0-22/ 11-65-355. 
Strona internetowa Zamawiającego: www.szpitalnowowiejski.pl. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na podstawie 
przepisów ustawy Pzp i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy udziale komisji przetargowej.  
Wykonawca otrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, zwaną dalej „Specyfikacją” lub 
skrótem „SIWZ”. 

  
3. Sposób porozumiewania się Stron 

3.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  
3.2 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615),  
z zastrzeżeniem pkt 3.3. 

3.3 Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
3.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę: 
a) w formie pisemnej – winny być kierowane na adres: Samodzielnego Wojewódzkiego 

Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, 

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – winny być kierowane na 
adres poczty elektronicznej: m.bachanska@szpitalnowowiejski.pl, 

c) za pośrednictwem faksu – winny być kierowane na numer: (22) 11-65-355 lub 
(22) 825-10-34. 

3.5 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez 
Zamawiającego kierowane są: 
a) przed upływem terminu składania ofert – na adres poczty elektronicznej lub numer 

faksu podany przez Wykonawcę w korespondencji kierowanej do Zamawiającego, 
b) po upływie terminu składania ofert – na adres poczty elektronicznej lub numer faksu 

podany przez Wykonawcę w treści oferty, 
a w przypadkach przewidzianych ustawą Pzp, zamieszczane są na stronie internetowej, 
na której zamieszczono SIWZ. 

3.6 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  
oraz informacje  za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3.7 Domniemywa się, iż strona mogła zapoznać się z treścią oświadczenia, wniosku, 
zawiadomienia oraz informacji przekazanych za pośrednictwem faksu lub poczty 
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elektronicznej w dniu, w którym nastąpiło ich przesłanie w sposób określony 
odpowiednio w pkt 3.4 lub 3.5. 

3.8 Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień 
są:  
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:  

   - Agnieszka Błaszczak, 
b) w zakresie procedury postępowania:  
- Marta Bachańska, 
- Mariusz Rakowski. 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia  

4.1   Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Wojewódzkiego 
Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  w Warszawie przy 
ul. Nowowiejskiej 27 w ilościach i asortymencie, który został szczegółowo określony  
w załączniku nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu 
zamówienia). 

 
Zamówienie realizowane jest w związku z zawartą w dniu 08.06.2017 r.                                        
z Województwem Mazowieckim Umową Nr 62/ZD/Z-I/D/17, w ramach realizacji 
zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) 
mających na celu wspieranie rozwoju placówek świadczących usługi terapeutyczne dla 
osób uzależnionych od alkoholu. Województwo udzieliło dotacji celowej na realizację 
zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń  
w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. 

 
4.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 pakietów (części), których zakres 

przedstawia formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do 
SIWZ. 

4.3. Realizacja w/w zadania obejmuje: dostarczenie, podłączenie, montaż i uruchomienie 
urządzeń będących przedmiotem zamówienia, wykonanych w ilościach i zgodnie  
z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym 
(opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

4.4. Kolorystyka asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (nieokreślona w opisie 
przedmiotu zamówienia) zostanie ustalona z Zamawiającym w momencie realizacji 
zamówienia. 

4.5. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne wymagania – nie gorsze 
niż – określone w formularzu asortymentowo - cenowym (opisie przedmiotu 
zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

4.6. Oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. 
Wymagany jest rok produkcji dla oferowanego przedmiotu zamówienia - 2017. 

4.7. Dla wszystkich elementów opisu przedmiotu zamówienia, dla których są wymagane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogiem Zamawiającego określonym 
w załączniku nr 2 do SIWZ, Wykonawca najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu 
zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu atesty, deklaracje zgodności, 
świadectwa / certyfikaty, instrukcje obsługi w języku polskim i  postępowania  po  
użyciu, gwarancje, itp. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i zamieszczenia w ofercie 
formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) dla wybranego 
lub wybranych pakietów zgodnych w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W/w 
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formularz będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

4.9.    Jeżeli  w  dokumentacji  niniejszego  postępowania pojawią się  ewentualnie wskazania    
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard 
jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych  
o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą 
być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu 
spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W 
przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów 
zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień 
dotyczących treści oferty - pod rygorem odrzucenia oferty. 

4.10. Jeżeli w dokumentacji niniejszego postępowania wskazano jakiekolwiek normy, atesty 
lub certyfikaty, Wykonawca może powołać się na normy, atesty lub certyfikaty 
w stosunku do nich równoważne, w szczególności wystawione przez podmioty mające 
siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
4.11  Kod CPV:  
Pakiet nr 1 
39143112-4  Materace, 
37414100-5  Materace do spania. 
Pakiet nr 2 
33100000-1 Urządzenia medyczne, 
33192000-2 Meble medyczne, 
39113000-7 Różne siedziska i krzesła, 
33193000-9  Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia, 
33193120 -6 Wózki inwalidzkie. 
Pakiet nr 3 
39112000-0 Krzesła. 
Pakiet nr 4 
39113100-8 Fotele. 
Pakiet nr 5 
39143112-4 Materace, 
37414100-5 Materace do spania, 
39100000-3 Meble. 
Pakiet nr 6  
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne. 
Pakiet nr 7 
39113100-8 Fotele. 
Pakiet nr 8 
39113000-7 Różne siedziska i krzesła. 
Pakiet nr 9 
34328300-5 Pasy bezpieczeństwa. 
Pakiet nr 10 
39515400-9 Rolety. 
 
 
5. Zamówienia częściowe  

5.1  Zamawiający dopuszcza  składanie  ofert częściowych na dowolnie wybraną liczbę 
pakietów, przy czym oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji wyszczególnionych 
w wybranym pakiecie. 
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5.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 pakietów, których podział i zakres 
został określony w załączniku nr 2 do SIWZ formularzu asortymentowo – cenowym 
(opisie przedmiotu zamówienia). 

 
6. Oferty wariantowe  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 
7. Informacja o przewidywanych  zamówieniach 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 7 Ustawy.  
 
 
8. Termin wykonania zamówienia  
 
Zamawiający wyznacza maksymalny termin wykonania zamówienia na okres do 40 dni 
roboczych, licząc od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym 
przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
sobót, niedziel i świąt ustawowo uznanych za wolne od pracy. 
 
UWAGI:  
- Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału 
pomiędzy 20 dniami a 40 dniami roboczymi, licząc od dnia podpisania umowy.  
- Termin wykonania przedmiotu zamówienia musi zostać podany przez Wykonawcę  
w ofercie w „ilości dni”, licząc od dnia podpisania umowy, gdyż będzie podlegał ocenie 
punktowej w ramach kryterium oceny ofert i zostanie określony w umowie na podstawie 
oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
9. Zmiana treści specyfikacji. 
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.szpitalnowowiejski.pl.  
 
10. Opis sposobu obliczenia ceny  
 
10.1 W formularzu oferty należy podać cenę brutto (cyfrowo i słownie) wybranego / 

wybranych pakietów, których dotyczy oferta. W przypadku rozbieżności kwoty podanej 
cyfrowo i słownie, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który 
wynika z obliczeń zawartych w formularzu asortymentowo - cenowym (opisie 
przedmiotu zamówienia). 

10.2 Wykonawca dokonuje obliczenia łącznej ceny brutto poprzez wypełnienie tabeli wg 
wzoru zawartego w treści formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu 
zamówienia) stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, w następujący sposób: 
a) podaje ceny jednostkowe netto za poszczególny asortyment, 
b) oblicza wartość netto każdej z pozycji jako iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości 
poszczególnych rodzajów asortymentu, 
c) wskazuje stawkę podatku VAT za poszczególny rodzaj asortymentu  
d) oblicza łączną wartość brutto jako sumę wartości netto i wartości podatku VAT. 

10.3 Cena realizacji zamówienia ustalona w wyniku przetargu nie może ulec podwyższeniu  
z wyjątkiem sytuacji określonych w projekcie umowy. Zapłata nastąpi zgodnie  
z warunkami określonymi w projekcie umowy. 
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10.4 Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną w złotych polskich i uwzględnia 
wszystkie wymagania odnoszące się do warunków realizacji przedmiotu zamówienia 
i zapłaty określonych we wzorze umowy. 

10.5 Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie 
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

10.6 Zamawiający informuje, iż wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane  
w złotych polskich (PLN).  

10.7 Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być podane i liczone  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy Wykonawca poda 
ceny bez wskazania liczby groszy Zamawiający przyjmie, że liczba groszy jest równa 
„0”. 

10.8 Cena realizacji zamówienia ustalona w wyniku przetargu nie może ulec podwyższeniu  
z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w projekcie umowy. Zapłata nastąpi zgodnie  
z warunkami projektu umowy. 

10.9 Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną w złotych polskich i uwzględnia 
wszystkie wymagania odnoszące się do warunków realizacji przedmiotu zamówienia  
i zapłaty określonych w projekcie umowy i niniejszej SIWZ. 

10.10 Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie 
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

10.11 Zamawiający informuje, iż wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane  
w złotych polskich (PLN).  

10.12 Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być podane i liczone  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy Wykonawca poda 
ceny bez wskazania liczby groszy Zamawiający przyjmie, że liczba groszy jest równa 
„0”. 

 
11. Podstawy wykluczenia 

11.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

11.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie: 
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 
2) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, 

11.3 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 
11.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku: 
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na 
podstawie okoliczności wskazanych w pkt 11.1 – 11.2. 

3) Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż 
w przypadku pojedynczych wykonawców. 

4) Zamawiający wymaga, aby pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1, zawierało  
w szczególności wskazanie:  
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez osoby uprawnione do 
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reprezentowania każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia. 

 
12. Opis sposobu przygotowania ofert  

12.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo podmioty te 
występujące wspólnie (art. konsorcjum, spółka cywilna). Złożenie większej liczby 
ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

12.2 Wypełniając „formularz ofertowy”, składając oświadczenia, jak również wypełniając 
inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu art. „nazwa i adres 
Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące odpowiednio pojedynczego Wykonawcy 
lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12.3 Oświadczenia, o których mowa w pkt 13, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, a także pełnomocnictwa 
składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

12.5 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załączniki do oferty 
kopie dokumentów, każda kopia zapisanej strony winna być opatrzona klauzulą: „ZA 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisana przez osobę upoważnioną. 

12.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w pkt 13 innych niż oświadczenia, wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

12.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.4 ppkt 1, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

12.8 Podpisy i parafy stawia (na każdej zapisanej stronie oferty) osoba upoważniona do 
reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik upoważniony przez wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do 
reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowaniu w postępowaniu  
i zawarcia umowy. 

12.9 Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

12.10 Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub 
nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi  
z odrębnych przepisów, wpisu do rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub pełnomocnictwa. 

12.11 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, 
podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
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12.12 Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 
była ponumerowana kolejnymi numerami a każda jej strona, która nie wymaga 
opatrzenia podpisem była parafowana przez osobę reprezentującą Wykonawcę. 

12.13 Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 
była ponumerowana kolejnymi numerami. Każda strona oferty, która nie wymaga 
opatrzenia podpisem, była parafowana przez osobę reprezentującą Wykonawcę. 

12.14 Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
12.15 Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali załączniki 

stanowiące integralną część SIWZ. 
12.16 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
12.17 Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą Pzp, oferty składane w postępowaniu  

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 
12.18 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że 
nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym 
Wykonawcom. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”. 

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

12.20 W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

 
13. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 

13.1 Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień 
składania ofert:  

a) wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do 
SIWZ ), 

b)  wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu 
zamówienia) (zgodny w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ) , 

c) w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba 
nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli                  
w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty należy 
załączyć pełnomocnictwo, w oryginale  bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez  
mocodawcę, 

d) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym  
w pkt 11.1 i 11.2 SIWZ (zgodne w treści z załącznikiem nr 1 do formularza 
ofertowego) dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie - w celu wykazania braku istnienia wobec danego 
Wykonawcy podstaw wykluczenia. 

 
13.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do 
wykluczenia): 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 
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a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp; 

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, 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) 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, 

d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), 

e) 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, 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, 

2) Inne dokumenty składane w postępowaniu: 
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
Uwaga: oświadczenie o którym mowa w ppkt 2 lit. a) będzie podlegało złożeniu  
na wezwanie Zamawiającego jeżeli Wykonawca nie złoży go w trybie 
przewidzianym w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
Zamawiający odstąpi od żądania dokumentu o którym mowa w ppkt 2 lit. a) jeżeli w 
postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta. 

 
13.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 13.2 ppkt 1: 
a) lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
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likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

b) lit. b i e - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega  
z opłaceniem 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, odroczeni lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

2) 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 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 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 – 
wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla zastępowanych 
dokumentów. 

13.4 Zwolnienie Wykonawcy z obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów 
wskazanych w SIWZ: 

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w pkt 13.2 i 13.3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 13.2 i 13.3, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,  
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

3) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 
wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi 
europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego 
wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą 
jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania 
certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 13.2. 

 
14. Termin związania ofertą  

14.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14.2 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.  
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15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

15.1 Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie 
np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:  

 
 
 

 

Przetarg nieograniczony na 

„Dostawę wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego”. 

Nie otwierać przed 26.07.2017 r. o godz. 10:00 

 

oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.  

15.2 W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy,  
z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną  
z wyszczególnieniem pełnomocnika. 

15.3 Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca w opakowaniach opisanych w pkt 15.1, do dnia 26.07.2017 r. do godz. 9:30 
w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona 
dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00. 

15.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu 
zawiadomienie w formie pisemnej na zasadach określonych w pkt 15.3, 
w opakowaniu oznaczonym zgodnie z pkt 15.1 oraz dodatkowo zawierającym 
określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub 
wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.  

15.5 Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr G103, Budynek G. 

15.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 
16. Wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
17. Kryteria i sposób oceny ofert  

17.1 Zamawiający zbada czy oferty złożone w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu, 
a także czy Wykonawcy, którzy złożyli te oferty nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w  postępowaniu (jeżeli zostały określone przez 
Zamawiającego) na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa 
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, a następnie dokona oceny ofert i wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w danym pakiecie, do złożenia 
określonych w SIWZ oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, 
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o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Po zakończeniu procedury badania 
i oceny ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców o czynności wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

17.2 Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane osobno w każdym pakiecie na 
podstawie kryteriów:  

- cena  – waga 60 %, 
- termin wykonania przedmiotu zamówienia – waga 40 %, 

17.2.1 Każda z ofert będzie punktowana w zakresie kryterium „cena”  poprzez porównanie 
łącznej ceny brutto oferty badanej do łącznej ceny brutto najniższej ze wszystkich 
podlegających ocenie ofert złożonych na dany pakiet, wg poniższego wzoru:  
Pc = (Cn : Cb)  x  60 pkt,  
gdzie:  
Cn – łączna cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,  
Cb – łączna cena brutto oferty badanej.  
 

17.2.2 Każda z ważnych ofert będzie punktowana w zakresie kryterium „termin wykonania 
przedmiotu zamówienia” na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie 
Wykonawcy o terminie wykonania przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, 
wyrażonego w dniach roboczych, liczonego od dnia podpisania umowy, poprzez 
przydzielenie odpowiedniej punktacji: 
Zamawiający przyzna 40 pkt ofercie z najkrótszym terminem wykonania przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z formularzem oferty.  
Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie  
z następującym wzorem:  
            Tn  
P2 = -------- x 40 .  
            To  
gdzie:  
P2 – liczba punktów za zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia  
Tn – najkrótszy zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia  
To – termin wykonania przedmiotu zamówienia ocenianej oferty  
Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia  
z przedziału pomiędzy 20 a 40 dniami roboczymi, licząc od dnia podpisania umowy.  
UWAGI:  
Jeżeli Wykonawca złoży w treści swojej oferty oświadczenie w kwestii terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia odmiennie od oczekiwanego przez 
Zamawiającego w pkt 17.2.2 SIWZ, tj. ponad termin maksymalny, czyli 40 dni 
roboczych doprowadzi swoją ofertę do merytorycznej niezgodności z treścią SIWZ 
(przesłanka odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). W przypadku 
ewentualnego braku złożenia przez Wykonawcę w swojej ofercie – oświadczenia woli 
w przedmiocie ilości dni, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin 
40 dni roboczych na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli natomiast Wykonawca zadeklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia 
krótszy niż minimalny, czyli 20 dni roboczych dla potrzeb porównania i oceny ofert, 
zostanie przyjęty termin 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy, natomiast 
zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy. 

17.3 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych  przez Wykonawców w zakresie ww. kryteriów. 

17.4 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, 
otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
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uzyskanych po zsumowaniu punktów w zakresie kryteriów określonych w pkt. 17.2 
uznana zostanie za najkorzystniejszą.  

17.5 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
17.6 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można wybrać najkorzystniejszej 

oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny  
i pozostałych kryteriów oceny ofert określonych w pkt 17.2, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

17.7 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

17.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

18. Zasady poprawiania omyłek w ofertach 

18.1 W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych 
omyłek rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian  
w treści oferty, Zamawiający poprawi je niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

18.2 Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie 
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
będzie podlegała odrzuceniu. 

18.3 Podanie niewłaściwej stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu 
ceny i nie będzie podlegało poprawieniu przez Zamawiającego. Oferta, która będzie 
zawierała błąd w obliczeniu ceny będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

18.4 W przypadku omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny przyjmuje się, że prawidłowo 
podano cenę jednostkową netto.  

18.5 W przypadku rozbieżności ceny podanej cyfrowo i słownie, Zamawiający przyjmie, że 
prawidłowo podano ten zapis, który wynika z obliczeń zawartych w tabeli formularza 
cenowego – opisu przedmiotu zamówienia. 

 
19. Obowiązki informacyjne Zamawiającego 

19.1  Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli   
oferty  o: 

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

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c) 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 spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 
mowa w lit. b, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
Wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 



 
 

 14 

19.2 Informacje, o których mowa w pkt 19.1 lit. a i d, Zamawiający zamieści również na 
swojej stronie internetowej tj. www.szpitalnowowiejski.pl  

 
20.  Formalności konieczne do zawarcia umowy  

W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną, 
Wykonawcy ci zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.  
 
21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
22. Umowa  

22.1 Umowa zostanie zawarta według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do  
SIWZ. 

22.2  Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.  

 
23.  Żądanie wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom 
 

23.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz ze wskazaniem firm 
podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp. 

23.2 W przypadku braku informacji w tej sprawie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 
zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom. 

23.3 Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu 
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 
działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców  
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników.  

 
24.   Określenie części zamówienia, która nie może zostać powierzona podwykonawcom 

oraz pozostałe postanowienia dotyczące podwykonawców 
 
24.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
24.2 Zamawiający nie określił, która z części zamówienia nie może być powierzona 

podwykonawcom. 
 
25.  Środki ochrony prawnej  

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  
w dziale VI ustawy Pzp. Ww. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
niniejszej specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa  
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
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26.  Postanowienia końcowe 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
Pzp i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe normy prawne.  
 
27. Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią  

załączniki:  
 
27.1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty. 
27.2. Załącznik nr 1 do formularza oferty - wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp. 
27.3. Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo - cenowy  (opis przedmiotu zamówienia). 
27.4. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do 

grupy kapitałowej.  
27.5. Załącznik nr 4 – projekt umowy. 
 
SIWZ opracowała Komisja Przetargowa:  
 
1. Przewodniczący komisji:   Agnieszka Błaszczak  ………….…..…….  

2. Sekretarz komisji:      Marta Bachańska   ………….….…..….              

3. Członek komisji:  Arkadiusz Mikołajczyk ………….…………. 

4. Członek komisji                  Marzena Garczarek  …………….……….  

5. Członek komisji       Mariusz Rakowski  ……………....…….               

6. Członek komisji:    Anna Karczmarczyk - Tryc …………………….. 

               

   

Warszawa, dnia 18.07.2017 r.    
 
 
 
 

   
ZATWIERDZIŁ 

        
                 DYREKTOR 
 
               Andrzej Mazur 
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Nr sprawy:  9/DZP/2017                                   Załącznik nr 1 do SIWZ   
 

Formularz Oferty 
 
Firma:  

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

Nazwa i adres firmy (wykonawcy) 
Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:  

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

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

Fax: ………………………………, E-mail: …………………………………………………. 
Należy wpisać numer faksu i e-mail pod, który Zamawiający może kierować korespondencję 

 
OFERTA 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp, w przedmiocie: „Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego”, składamy 

niniejszą ofertę: 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w projekcie 

umowy, za łączną cenę wynikającą z cen jednostkowych podanych w formularzu 

asortymentowo - cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) właściwym dla danego Pakietu, 

za łączną kwotę:  

1) Pakiet nr 1 *** 

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł., słownie: ……………………..……. 

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

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**  roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

 

2) Pakiet nr 2 *** 

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł., słownie: ……………………..……. 

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

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**  roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

 

3) Pakiet nr 3*** 

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł., słownie: ……………………..……. 

 ………………………………………………………………………………………………. 
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b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**  roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

 

4) Pakiet nr 4*** 

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł., słownie: ……………………..……. 

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

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**  roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

 

5) Pakiet nr 5*** 

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł., słownie: ……………………..……. 

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

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**  roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

 

6) Pakiet nr 6*** 

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł., słownie: ……………………..……. 

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

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**  roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

 

7) Pakiet nr 7*** 

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł., słownie: ……………………..……. 

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

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**  roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

 

8) Pakiet nr 8*** 

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł., słownie: ……………………..……. 

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

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**  roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

 

9) Pakiet nr 9*** 

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł., słownie: ……………………..……. 

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

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**  roboczych od dnia 

podpisania umowy. 
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10) Pakiet nr 10*** 

a) cena brutto (z VAT)*: ...................................... zł., słownie: ……………………..……. 

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

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……. dni**  roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

 

2. Oświadczamy, że w zakresie Pakietu nr ……………………: 

- wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *****  
 
- wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy 
obowiązek podatkowy będzie dotyczył: …………………………… objętych 
przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła 
………………………… zł. ***** 
 

2. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 104-106 ustawy z dnia 02. 07. 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. – Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. 
zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / 
dużym przedsiębiorcą ****  

3. Cena podana powyżej jest niezmienna (z wyjątkiem okoliczności przewidzianych  
w projekcie umowy) w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie 
koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. 
Wynagrodzenie będzie płatne stosownie do postanowień projektu umowy, w terminach i 
sposób przewidziany w tym projekcie. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
wraz z załączonymi do niej dokumentami. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
warunkami w nich zawartymi. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do dokumentacji 
przetargowej i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy wg wyżej wymienionego projektu umowy,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, iż najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się 
dostarczyć Zamawiającemu atesty, deklaracje zgodności, świadectwa/ certyfikaty, 
instrukcje  obsługi w języku polskim i  postępowania  po  użyciu, gwarancje, itp. 

7. Oświadczamy, iż posiadamy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oferowany przez nas 
asortyment, zgodnie z obowiązującymi przepisami a także na każde żądanie 
Zamawiającego przedstawimy je Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty wezwania. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia 
upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem). 

9. Oświadczamy, że niniejsze zamówienie powierzymy podwykonawcom / nie 
powierzymy podwykonawcom****  
Powierzymy następujący zakres prac podwykonawcom ( podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG i zakres): 
1) ………………………………… 
2) ………………………………… 
3) ………………………………… 
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10. Wykaz załączników do oferty: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

................................., dnia ................................ 
 
 
 
 

……….............................................................. 
(pieczęć Wykonawcy) 

……………….………………………………. 
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
Instrukcja wypełniania:  
● Wykonawca wypełnia we wszystkich wykropkowanych miejscach.  
*  wartość brutto oferty w wybranym pakiecie za „Dostawę wyposażenia dla Szpitala 
Nowowiejskiego”. 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, przy czym w treści oferty 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić należną kwotę podatku VAT, bez względu na 
to kto będzie jej płatnikiem. W przypadku spełniania przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 
pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.) podatnikiem dla tej części zamówienia jest Zamawiający, 
a stawkę/kwotę podatku VAT uwzględnioną w wartości brutto danej części zamówienia 
należy opisać adnotacją „odwrotne obciążenie”, która w łącznej cenie ofertowej 
uwzględniana jest jedynie na potrzeby porównania i oceny ofert. 
** Wykonawca wskazuje termin dostawy zamówienia, liczony od dnia podpisania umowy, 
zgodnie z postanowieniami 17.2.2 SIWZ. 
*** Wykonawca wyszczególnia jedynie pakiet lub pakiety, którego dotyczy oferta. W przypadku 
składania oferty tylko  na wybrane z ww. pakietów pozostałe proszę wykreślić lub wpisać: „nie 
dotyczy”.  
**** Niewłaściwe skreślić lub wpisać nie dotyczy. 
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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego  

 
Zamawiający: 
Samodzielny Wojewódzki Zespół 
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej w Warszawie 

       ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa 
Wykonawca:       

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

……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………… 

……………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego”, prowadzonego przez Samodzielny Wojewódzki 
Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. 
Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 



 
 

 21 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 

 

PAKIET NR 1  

Lp. Opis asortymentu 

Nazwa oferowanego 
artykułu 

spełniającego wymogi 
z kol. 2 (ew. model, 
typ, pochodzenie, 

uwagi) 

Jm Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
(kol. nr 5 x nr 

6) 

Stawka
Vat % 

Wartość brutto  
(kol. nr 7 x          
kol. nr 8 

+ kol. nr 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Materac przeciwodleżynowy 
zmiennociśnieniowy rurowy z funkcją 
wentylacji pacjenta wraz z osprzętem: 

cichą pompą, nieprzemakalnym 
pokrowcem, zapasową komorą i 

zestawem naprawczym. Wymiary: dł. 
200 cm, szer. 90 cm, wys. 11,5 - 12 
cm, 18 segmentów, wytrzymałość 

materaca  145 kg, materiał 
łatwozmywalny, nieprzemakalny 

pokrowiec, posiada zawór 
reanimacyjny CPR, cykl pompy 6 
min, płynnie regulowane ciśnienie: 

70-130 mmHg, gwarancja min.          
18 m-cy. 

 szt. 2     

Razem:  
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

…………………………………… 

          (podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 
 

PAKIET NR 2  

Lp. Opis asortymentu 

Nazwa oferowanego 
artykułu 

spełniającego wymogi 
z kol. 2 (ew. model, 
typ, pochodzenie, 

uwagi) 

Jm. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
(kol. nr 5 x nr 

6) 

Stawka
Vat % 

Wartość brutto  
(kol. nr 7 x          
kol. nr 8 

+ kol. nr 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Balkonik  - posiadający dwa punkty 
podporu na różnych wysokościach dla 

ułatwienia wstawania (4 uchwyty), 
wysokość 800 - 970 mm, możliwość 

regulacji (skok ok.25 mm 
umożliwiajacy dostosowanie do 

wzrostu, wykonany z lekkiej 
aluminiowej ramy, składana 
konstrukcja ramy do łatwego 

przechowywania, produkt medyczny, 
atestowany. Min. 12 miesięczna 

gwarancja. 

 szt. 4     

2. 

Wózek inwalidzki - konstrukcja 
wykonana ze stali lakierowanej 
proszkowo, tapicerka w kolorze 

czarnym, waga użytkownika do 120 
kg, waga wózka 18,5 kg, 

szerokość/głębokość siedziska 50/40 

 szt. 6     
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cm, wysokość wózka 90 cm, długość 
całkowita z podnóżkiem 105 cm, 
średnica koła tylnego 60 cm, 
przedniego 19 cm, koła pełne, 

parametry w zakresie +/- do 1,5 cm i 
1,5 kg. 12. Min. 12 miesięczna 

gwarancja. 

3. 

Parawan - wykonany ze stali, posiada 
kółka jezdne z hamulcem, wysięgnik 
wykonany ze stali, składający się z 

wysuwanych elementów, długość 70 - 
200 cm, wysokość 150-170 cm, 

głębokość 51 cm, ekran 200cm x 144 
cm, waga 13 kg. Produkt medyczny. 

Min. 12 miesięczna gwarancja. 

 szt. 4     

4. 

Szafa lekowa dwudrzwiowa - 
posiada dwa skrzydła drzwi 

przeszklonych (szyba hartowana), 
zawieszonych na zawiasach 

kołkowych, wykonana z blachy 08-1 
mm, zamykane zamkiem 

baskwilowym ryglującym w trzech 
punktach, wykończonych uchwytem 

klamkowym, 4 półki ze szkła 
hartowanego o udźwigu 25 kg, 

malowana proszkowo w kolorze 
jasno-szarym, wymiary wys. 180 cm, 
gł. 42 cm, szer. 90 cm, nóżki z blachy 
ze stopkami regulowanymi. Min. 12 

miesięczna gwarancja. 

 szt. 1     

5. 
Półki do szafy lekowej- pasujące do 

szafy z pakietu nr 2 poz. 4 
 szt. 8     
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6. 

Fotel do pobierania krwi. Możliwość 
przeprowadzania iniekcji na prawym i 

lewym ramieniu. Rama stalowa, 
malowana lub chromowana. 

Siedzisko, oparcie i podłokietniki 
pokryte zmywalnym, skóropodobnym 

tworzywem. Możliwość regulacji 
położenia podłokietników. Min. 12 

miesięczna gwarancja. 

 szt. 1     

Razem:  

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

…………………………………… 

          (podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 
 

PAKIET NR 3  

Lp. Opis asortymentu 

Nazwa oferowanego 
artykułu 

spełniającego wymogi 
z kol. 2 (ew. model, 
typ, pochodzenie, 

uwagi) 

Jm Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
(kol. nr 5 x nr 

6) 

Stawka
Vat % 

Wartość brutto  
(kol. nr 7 x          
kol. nr 8 

+ kol. nr 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Krzesło - rama wykonana ze stali 
chromowanej. Siedzisko miękkie, 

tapicerowane z materiału zmywalnego 
(kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym). Podłokietniki z 
polerowanego drewna (kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym). 

Możliwość składowania w stosie. 
Gwarancja na 24 miesiące. Materiały 

odporne na zmywanie. 

 szt. 60     

2. 

Krzesło   - rama wykonana ze stali 
malowanej proszkowo na czarno, bez 
podłokietników, siedzisko i oparcie z 

profilowanej sklejki drewnianej. 
Możliwość składowania w stos 8-10 

szt. Gwarancja na 24 miesiące. 

 szt. 60     
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Razem:  

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

…………………………………… 

          (podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 29 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 
 

PAKIET NR 4  

Lp. Opis asortymentu 

Nazwa oferowanego 
artykułu 

spełniającego wymogi 
z kol. 2 (ew. model, 
typ, pochodzenie, 

uwagi) 

Jm Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
(kol. nr 5 x nr 

6) 

Sawka
Vat % 

Wartość brutto  
(kol. nr 7 x          
kol. nr 8 

+ kol. nr 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Fotel SENIOR - wygodny z wysokim 
oparciem, lekkiej konstrukcji 

wykonanej z 16 warstwowej sklejki 
bukowej gięto-klejonej, stelaż gięty             
w kształt 4 stabilnych nóg, siedzisko 
tapicerowane (materiał zmywalny)             

z pianki poliuretanowej o grubości 8 
cm, stelaż skręcany, Kolor tapicerki i 

stelaża do uzgodnienia z 
Zamawiającym.                        

WYMIARY: 
- szerokość siedziska 550 mm 
- wysokość podłokietnika 600 
- wysokość oparcia 670 mm 

- głębokość siedziska 470 mm. 
Gwarancja na 24 miesiące. 

 szt.  19     

Razem:  
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

…………………………………… 

          (podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 

 

PAKIET NR 5 

Lp. Opis asortymentu 

Nazwa oferowanego 
artykułu 

spełniającego wymogi 
z kol. 2 (ew. model, 
typ, pochodzenie, 

uwagi) 

Jm. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
(kol. nr 5 x nr 

6) 

Stawka 
Vat % 

Wartość brutto  
(kol. nr 7 x          
kol. nr 8 

+ kol. nr 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Materac szpitalny - wymiary: dł. 200 
cm x szer.80 cm x 15 cm, pokrowiec z 

zamkiem błyskawicznym ( w lit. L) 
chroniący cały materac, zmywalny, 
niepalny, odporny na zniszczenia, 

odporny na przemakanie, 
zanieczyszczenia (wydaliny, 

wydzieliny organiczne) przenikanie 
mikroorganizmów, wytrzymały, 

odporny na ścieranie, nie zmieniający 
swych wymiarów i parametrów pod 

wpływem środków chemicznych 
(alkohole, środki dezynfekcyjne), 
gwarancja 24 m-c. Zamawiający 

wymaga certyfikatu niepalności na 
materiał obiciowy i na wypełnienie. 

 szt.  17     
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2. 

Szafka przyłóżkowa - konstrukcja 
szafki z blachy stalowej malowanej 
proszkowo. Szafka wyposażona w 

szufladę na prowadnicach rolkowych 
oraz drzwiczki zamykane zatrzaskiem 
magnetycznym. Szafka wyposażona w 
cztery nóżki niebrudzące powierzchni. 
Blat z płyty HPL. Powierzchnia szafki 
i blatu odporna na działanie środków 

dezynfekcyjnych. Drzwi szafki i 
szuflady malowane w kolorach 

dopasowanych do blatów szafek.  
Wymiary szafki:  

-szerokość 40 +/- 5 cm 
-głębokość 40 +/- 5 cm 
-wysokość 75 +/- 5 cm. 

Gwarancja na 24 miesiące. 

 szt.  13     

Razem:  

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

…………………………………… 

          (podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 
 

PAKIET NR 6 

Lp. Opis asortymentu 

Nazwa oferowanego 
artykułu 

spełniającego wymogi 
z kol. 2 (ew. model, 
typ, pochodzenie, 

uwagi) 

Jm. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
(kol. nr 5 x nr 

6) 

Stawka
Vat % 

Wartość brutto  
(kol. nr 7 x          
kol. nr 8 

+ kol. nr 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Klimatyzator  - typu split, do 
pomieszczenia ok. 20 m2, wraz z 

osprzętem do montażu i montażem. 
Gwarancja min 24 m-ce. 

 szt.  4     

Razem:  

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

…………………………………… 
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          (podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy) 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 

 

PAKIET NR 7 

Lp. Opis asortymentu 

Nazwa oferowanego 
artykułu 

spełniającego wymogi 
z kol. 2 (ew. model, 
typ, pochodzenie, 

uwagi) 

Jm. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
(kol. nr 5 x nr 

6) 

Stawka
Vat % 

Wartość brutto  
(kol. nr 7 x          
kol. nr 8 

+ kol. nr 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Fotel kąpielowy - na 4 kółkach 
umożliwiających transport pod 

prysznic, najazdu na muszlę sedesową 
oraz do załatwiania potrzeb 

fizjologicznych. Rama wykonana z 
rurek stalowych malowanych 
proszkowo, oparcie i siedzenie 

wykonane z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego. Posiada wysuwany 
pojemnik i wyjmowane poręcze. 

Wymiary: dł. 70 cm x szer. 65 cm x 
wys. całkowita 97 cm, wys. siedziska 
56 cm, dopuszczalne obciażenie 130 
kg, produkt medyczny, atestowany. 

gwarancja 12 m-cy. 

 szt.  4     

Razem:  
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

…………………………………… 

          (podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 

 

PAKIET NR 8 

Lp. Opis asortymentu 

Nazwa oferowanego 
artykułu spełniającego 

wymogi z kol. 2 (ew. model, 
typ, pochodzenie, uwagi) 

Jm. Ilość 
Cena 

jednostko
wa netto 

Wartość netto 
(kol. nr 5 x nr 6) 

Stawka 
Vat % 

Wartość brutto  
(kol. nr 7 x          
kol. nr 8 

+ kol. nr 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Krzesło prysznicowe - z oparciem i 
siedziskiem z wycięciem w literę U, 

regulacja wysokości siedziska od 35 do 
52 cm, aluminiowa konstrukcja odporna 

na korozję, oparcie i siedzisko 
wykonane z wytrzymałego PCV, 

wymiar siedziska szer. 48 x gł. 31 cm, w 
siedzisku wycięte po bokach uchwyty 

ułatwiające korzystanie z krzesła, 
przecipoślizgowe gumowe nasadki na 

nóżka, dopuszczalne obciążenia  110 kg, 
gwarancja 12 m-cy, produkt medyczny, 

atestowany. 

 szt.  7     

Razem:  
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

…………………………………… 

          (podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 
 

PAKIET NR 9 

Lp. Opis asortymentu 

Nazwa oferowanego 
artykułu 

spełniającego wymogi 
z kol. 2 (ew. model, 
typ, pochodzenie, 

uwagi) 

Jm. Ilość 

Cena 
jednostk

owa 
netto 

Wartość netto 
(kol. nr 5 x nr 

6) 

Stawka             
Vat % 

Wartość brutto  
(kol. nr 7 x          
kol. nr 8 

+ kol. nr 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Pasy magnetyczne do unieruchomień- 
bandażowe, zrobione z materiału bawełnianego 

połączonego z włóknami celulozy, 
wzmocnione paski z dziurkami wytrzymujące 

większe obciążenie. 
Komplet złożony z pasa do całkowitego 

unieruchomienia rąk, 4 zamków patentowych, 
1 klucza magnetycznego oraz z pasa do 

całkowitego unieruchomienia stóp, 4 zamków 
patentowych, 1 klucza magnetycznego.                         

Rozmiar w zakresie S-M 
Gwarancja 24 m-ce. Certyfikat niepalności. 

Produkt medyczny. 

 kpl.  9     

Razem:  
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

…………………………………… 

          (podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 
 

PAKIET NR 10 

Lp. Opis asortymentu 

Nazwa oferowanego 
artykułu spełniającego 

wymogi z kol. 2 (ew. model, 
typ, pochodzenie, uwagi) 

Jm. Ilość 
Cena 

jednostko
wa netto 

Wartość netto 
(kol. nr 5 x nr 6) 

Stawka 
Vat % 

Wartość brutto  
(kol. nr 7 x          
kol. nr 8 

+ kol. nr 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Rolety okienne - wewnętrzne, ścienne, 
wolnowiszące wymiary: ok. 140/240 
cm, kolor materiału do uzgodnienia z 
Zamawiającym. Min 12 miesięczna 

gwarancja. 

 szt.  12     

Razem:  

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

…………………………………… 

          (podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

 
Zamawiający: 
Samodzielny Wojewódzki Zespół 
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej w Warszawie 

       ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa 
Wykonawca:       

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

……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………… 

……………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
o przynależności albo braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

składane w terminie i zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. 
 

Będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 

pod nazwą: „Dostawa wyposażania dla Szpitala Nowowiejskiego” nr sprawy 9/DZP/2017, 

po zapoznaniu się z informacją dotyczącą wykonawców którzy złożyli oferty w 

przedmiotowym postępowaniu, zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej, 

 

Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... 

 

reprezentując Firmę ................................................................................................................... 

 

oświadczam, że podmiot, który reprezentuję: 

   

1) nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), z innym wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,* 

2) należy do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
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i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, tj. (podać pełną nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy/-ów należącego/-cych 

do tej samej grupy kapitałowej):*  

Lp. Nazwa(firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania              
i adres podmiotu 

1.  
2.  
3.  
…..  

 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 
ustawy Pzp przedstawiam dokumenty bądź informacje, że powiązania ze wskazanym 
powyżej wykonawcą/-ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, tj.: 

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

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

 

           ………………………………………… 
       (podpis) 
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Projekt umowy        Załącznik nr 4 do SIWZ  

 
 UMOWA Nr ……...  

        
W dniu .....................r. pomiędzy Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych 
Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie  przy ul. Nowowiejskiej 
27, 00-665 Warszawa,  NIP 526-17-44-274,  REGON: 000298070, zwanym w dalszej treści 
umowy „Zamawiaj ącym” , reprezentowanym przez: 

Andrzeja Mazura – Dyrektora, 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………, reprezentowaną przez: 
-  ……………………………………..  

 
zwanym w dalszej części „ Wykonawcą”, 
 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku  
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści:  
 

§ 1  
DEFINICJE 

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie  
z podanymi poniżej definicjami, zapisane dużą literą w celu podkreślenia, że jest to pojęcie 
zdefiniowane: 
1) Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy; 
2) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron 

wynikające z niej i związane z jej wykonaniem; 

3) Asortyment – Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego - szczegółowo 

określona  w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy; 
4) Miejsce realizacji dostawy – miejsce dostawy Asortymentu wskazanego przez 

Zamawiającego w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT  UMOWY 

1.  Przedmiotem Umowy jest „Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego”                      
w związku  z realizacją Umowy Nr 62/ZD/Z-I/D/17 zawartej w dniu 08.06.2017 r.                 
z Województwem Mazowieckim, w ramach realizacji zadań wynikających                            
z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                       
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) mających na 
celu wspieranie rozwoju placówek świadczących usługi terapeutyczne dla osób 
uzależnionych od alkoholu. Województwo udzieliło dotacji celowej na realizację zadania 
polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie 
leczenia uzależnionych i wsółuzależnionych od alkoholu. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy,  

o którym mowa w ust. 1, w zakresie pakietu/ów nr ……. zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 

…………… stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy i formularzem cenowym (opisem 

przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2,                        

w terminie1 ………………. dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 

………………………………. . 

 

§ 4. 
WYNAGRODZENIE 

1. Wartość Umowy wynosi na pakiet/y nr……: ............................ zł brutto (słownie: 

.................................................), w tym należny podatek od  towarów i  usług, zgodnie z 

cenami jednostkowymi określonymi w  formularzu asortymentowo - cenowym 

Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Ceny jednostkowe oraz wartość umowy jest stała i nie podlega zmianie. 
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  
4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy, w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem 
na rachunek bankowy podany na fakturze. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu 
przez Zamawiającego odbioru Asortymentu, co zostanie potwierdzone protokołem 
dostawy, montażu, odbioru końcowego wg załącznika nr 3 do niniejszej Umowy. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego. 
6. W cenie, o której mowa w ust. 1,  mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności koszty Asortymentu, jego dostawy do Miejsca realizacji 
dostawy, montażu, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego 
oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu 
Umowy, w szczególności koszty związane z udzieloną gwarancją.  

7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 
 

                                                 
1 Wykonawca wskazuje termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie. 
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§ 5. 
WARUNKI  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  UMOWY 

1. Asortyment stanowiący przedmiot niniejszej Umowy będzie dostarczony i zamontowany 
we wskazanym miejscu przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, najpóźniej 
w terminie, o którym mowa w § 3. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie i e-mailem o terminie dostawy nie 
później niż 2 dni przed planowaną dostawą. 

3. Dostawy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 
4. Kolorystyka asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (nieokreślona w opisie 

przedmiotu zamówienia) zostanie ustalona z Zamawiającym w momencie realizacji 
zamówienia. 

5. Oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy 
(wymagany rok produkcji dla oferowanego przedmiotu zamówienia – 2017) i 
nieużywany, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolny od wad, wykonany                         
z materiałów dopuszczonych do obrotu, powszechnego stosowania i użytkowania.  

6. Wykonawca najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu atesty, deklaracje zgodności, świadectwa/certyfikaty                    
(w szczególności te o których mowa  w załączniku nr 2 do SIWZ/umowy formularz 
asortymentowo-cenowy - opis przedmiotu zamówienia), instrukcje  obsługi w języku 
polskim i  postępowania  po  użyciu, gwarancje, itp. 

7. Jeżeli przy dostawie Asortymentu Strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca 
zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym 
protokolarnie przez obie strony. 

8. Wykonawca oświadcza, że wszystkie produkty posiadają świadectwa dopuszczenia do 
obrotu.  

§ 6. 
GWARANCJA  JAKO ŚCI  I  REKLAMACJE 

1. Wykonawca oświadcza, że Asortyment będący przedmiotem Umowy jest fabrycznie 
nowy, wolny od wad i spełnia wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo 
polskie i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca udziela na Pakiet nr …………… 2  miesięcznej gwarancji na dostarczony 
Asortyment.   

3. Zgłoszenia wad Zamawiający będzie dokonywał faksem na nr .................................., przy 
czym potwierdzenie prawidłowej transmisji faksu jest dowodem na zgłoszenie wady. 
Wykonawca potwierdzi tego samego dnia faksem na nr ....................................... przyjęcie 
zgłoszenia o wadzie. 

4. Naprawy wykonywane będą w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wady faksem. 
Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym Asortyment  jest użytkowany, chyba że 

                                                 
2 Wyszczególnić jedynie Pakiet do którego odnosi się niniejsza umowa, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 
Pakiet nr 1 18 miesięczna gwarancja, na Pakiet nr 2, 7, 8, 10  12 miesięczna gwarancja i na Pakiet nr 3, 4, 5, 6, 9 
24 miesięczna gwarancja. 
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sprzeciwia się temu istota uszkodzenia. W przypadku konieczności dokonania naprawy  
w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu Umowy, koszt i odpowiedzialność  

             
      za  jego  transport   ponosi  Wykonawca   od   chwili   wydania   wadliwego  Asortymentu  
       za   potwierdzeniem    jego    upoważnionemu    przedstawicielowi    do   chwili   odbioru      

Asortymentu przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu 
naprawy. Z czynności odbioru Asortymentu po naprawie strony sporządzą protokół 
odbioru. 

5. Naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o cały czas niesprawności 
Asortymentu.  

6. W przypadku gdy Asortyment nie da się naprawić albo ten sam element naprawiany był 
trzy razy, Zamawiający może żądać wymiany tego elementu lub Asortymentu na wolny 
od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy element/Asortyment w terminie 
do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania faksem. Termin gwarancji płynie wówczas od daty 
dostarczenia nowego elementu/Asortymentu. 

 
§ 7. 

PRZEDSTAWICIELE  STRON 

1. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, w tym do potwierdzania wykonania dostaw oraz zgłaszania uwag co do sposobu 

ich świadczenia, uprawniona jest: 

Pan/i………………,  tel…… ………………….; 

e–mail:………………………..………..…………. . 

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, w tym do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy oraz przyjmowania uwag 

co do sposobu świadczenia dostaw, uprawniony jest: 

Pan/i………………,  tel…… ………………….; 

e–mail:………………………..…………….………. 

3.  Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 może zostać dokonana przez każdą ze stron                     

w odniesieniu do reprezentującej ją osoby w formie pisemnego powiadomienia drugiej 

strony. Fakt ten nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy i nie musi mieć formy 

pisemnego aneksu. 

§ 8. 
KARY  UMOWNE  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części, 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w kwocie 
odpowiadającej: 
1) 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1,  

w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy lub jej części z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy; 



 

 47 

2) 0,4% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1,  
za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, za każdy 
dzień zwłoki; 

3)  5% wartości Asortymentu, którego dotyczy wada, za przekroczenie terminu 
naprawy Asortymentu, o którym mowa w § 6 ust. 4, lub wymiany Asortymentu lub 
jego elementu na wolny od wad, o którym mowa w § 6 ust. 6, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 1, 
Zamawiający potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT za 
realizację przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub wystawi 
Wykonawcy notę obciążeniową z terminem płatności do 7 dni licząc od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę przedmiotowej noty. 

3. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 9. 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  Umowy  nastąpić muszą w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron z uwzględnieniem 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa 
poprzez zmianę: 
1) modelu oferowanego Sprzętu lub jego elementu w przypadku zastąpienia go innym 

modelem pod warunkiem, że charakteryzuje się on parametrami co najmniej takimi 
jak model pierwotnie oferowany lub został udoskonalony lub dodatkowo wyposażony, 
z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zmiany: 
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego; 
2) danych teleadresowych;  
3) danych rejestrowych; 
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

5.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT uwzględnienie nowej stawki (i związana  
  z tym zmiana ceny brutto) następować będzie automatycznie w dacie określonej przez    

       przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania   
       odrębnego aneksu. 
6.   Niezależnie od postanowień ust. 3, Umowa może zostać zmieniona w pozostałym zakresie 

dopuszczalnym przez art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 10 
ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY 

 
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub 
jej niezrealizowanej części z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się przypadki 
gdy: 
1) Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienia sposobu realizacji Umowy 
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym 
wezwaniu; 

2) termin realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3, zostanie przekroczony o 
więcej niż 21 dni z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej i jest 
skuteczne z dniem doręczenia go drugiej Stronie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 
zostanie przesłane na adres siedziby Strony wskazany w komparycji Umowy. 
Korespondencję odebraną lub nadaną listem poleconym  za pośrednictwem operatora 
pocztowego i zwróconą z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za 
skutecznie doręczoną. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych 
w ust. 1,  Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub 
całości przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte, a Zamawiający 
ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 
pkt 1. 

 
§ 11  

POSTANOWIENIA  KO ŃCOWE 

1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 

oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu 

Umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego 

rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak 

i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy. 
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5.  Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający.  

 

Wykaz załączników do umowy: 

Załącznik nr 1 – Oferta. 
Załącznik nr 2 –  Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia). 
Załącznik nr 3 – Protokół dostawy, montażu i odbioru końcowego. 
 

           Wykonawca :                        Zamawiający : 
  

 
              

 
………………………….                                          …………………………... 
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                                   Załącznik nr 3 do umowy  

 
………………………………… 
         Pieczęć nagłówkowa Zamawiającego 
 
 
 

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTA ŻU I ODBIORU KO ŃCOWEGO 
 

DOTYCZY UMOWY NR ……………………….z dnia ……………………………….. 
 

CZĘŚĆ A – DOSTAWA 
 

W dniu dzisiejszym dostarczono do ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..                    
w …………………………….. n/w Sprzęt z niezbędnym oprzyrządowaniem:  
 

Lp. Nazwa Wyposażenia 
Dostarczona 

ilość 
Wartość brutto 

[zł] 

    
    
    
 
 
………………………….., dnia ………………………… 
 
…………………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego) 
 
 

CZĘŚĆ B – MONTAŻ  
 

Opisane w części A Sprzęt wymagał*/nie wymagał* montażu. Stwierdzam, że dokonano 
prawidłowego montażu Sprzętu wymienionego w części A protokołu zgodnie  
z poniższym postanowieniem: 

 
Miejsce montażu Ilość  
  
 

Stwierdzam, że Sprzęt będący przedmiotem ww. Umowy został uruchomiony  
i działa bez zarzutu.* 
Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w Sprzętu dokumentację. 
 
 

………………………….., dnia ………………………… 
 
…………………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego) 
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CZĘŚĆ C – ODBIÓR KOŃCOWY 

 
Stwierdzono terminowe*  /  nieterminowe* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień 

umowy Nr………………………… z dnia ………………..w zakresie dostawy Sprzętu 

określonego w części A. 

 

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ………….dni.* 

 

 

………………………….., dnia ………………………… 
 
 
 
…………………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę) 

 
 
 
…………………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 


