SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 Euro
Przedmiot zamówienia:

Dostawa łóżek i szafek szpitalnych – znak sprawy Adm 2/2018.
SIWZ zatwierdzona przez Dyrektora jednostki Zamawiającego w dniu 29 marca 2018 r. ___________
I. Zamawiający.
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk, tel. 58 52-47-500; faks: 58 52-47-520
NIP: 957-07-28-045; REGON: 000293462
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o łącznej wartości powyżej 30 000 EURO, nieprzekraczającej jednak wyrażonej
w złotych kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek i szafek szpitalnych w asortymencie i zgodnie w wymaganiami
określonymi w „Formularzu cenowym” niniejszej specyfikacji – Załącznik nr 2 do SIWZ oraz na podstawie
„Warunków i parametrów wymaganych”, będących Załącznikami nr 2A oraz 2B do SIWZ.
Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku w placówkach ochrony zdrowia.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyrób medyczny musi spełniać wymagania określone w:
• Ustawie z dnia 17 stycznia 2017 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r ., poz. 211 ),
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów
medycznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 215, poz. 1416),
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur
zgodności wyrobów medycznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 211),
• Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie znaku CE (Dz. U. 2010, nr 186, poz.
1252;
• Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007 zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r dotyczącej wyrobów medycznych
Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie
wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest
zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia
/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 17 stycznia 2017 r. o
wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 211 ).
Wspólny słownik CPV:
33192000-2 meble medyczne; 33192120-9 – łóżka szpitalne; 33192300-5 – meble medyczne z wyjątkiem łóżek i stołów
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – odpowiedników lub zamienników danej pozycji Formularza
cenowego, pod warunkiem zagwarantowania tych samych właściwości.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do Pawilonu 19 w siedzibie
Zamawiającego.
IV. Części zamówienia.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części i dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
jednakże na całość pakietu. Opis poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
V. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
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VI. Oferty wariantowe, aukcja elektroniczna, umowa ramowa, dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.
VII. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2018 r.

Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie z postępowania.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt
12-23.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.
1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego
warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, w oparciu o wzór –
Załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 23 Zamawiający żąda w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę
oświadczenia, w oparciu o wzór – Załącznik nr 3 do SIWZ
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, w oparciu o wzór – Załącznik nr 3 do SIWZ
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, w oparciu o wzór – Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia Załącznik nr 3 i 4 do
SIWZ składa każdy z Wykonawców.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art.
141 ustawy Pzp.
W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy
Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się
o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. W zakresie formy,
pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie/ oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym przypadku kopie dokumentów
____________________________________________________________________________________________________________
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk,
tel (58) 52 47 500, fax: (58) 52 47 520 e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl
Strona 2 z 19

dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. W celu
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu z zastosowaniem regulacji art. 22a ustawy Pzp
Zamawiający wymaga, by w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów przy
wykazaniu warunków doświadczenia wykazał udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. Dowód
potwierdzający dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego musi mieć formę pisemną, posiadać zarówno
stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych
zasobów Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, musi zostać złożone przez
osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie.
4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
IX. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku postaw do wykluczenia.
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące przesłanek

wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik
nr 3 i 4 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 1. Informacje zawarte w
oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają Oświadczenia( każdy z Wykonawców oddzielne)
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia- Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.
W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy
Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się
o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - Załącznik nr 4 do SIWZ.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, które stanowi Załącznik 3 i 4
do SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.
1) w przypadku polegania na zasobach innych podmiotach, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów – pisemnego zobowiązania tych podmiotów,
które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani będą do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawca może
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przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć powyższe oświadczenie wraz z
ofertą. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia w/w oświadczenia nowych okoliczności w zakresie
przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia aktualnego oświadczenia w
tym zakresie, w terminie wskazanym powyżej.
7. Zamawiający zgodnie z art. 24aa najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
ofertę uznano jako najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Obok Wykonawcy badaniu podstaw wykluczenia podlegają również podmioty, które udostępniają
Wykonawcy swoje zasoby.
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów:
-

w zakresie obu pakietów – opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie
aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe) lub/i materiałów firmowych lub/i
folderów lub/i ulotek informacyjnych przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest
oferowany; certyfikaty zgodności o spełnianiu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych dla
poszczególnych oferowanych produktów zgodnie z ustawą Ustawie z dnia 17 stycznia 2017 r o wyrobach
medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r ., poz. 211 ),

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanej części, łączną cenę ofertową brutto,
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń.
2) Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ- dokument ma umożliwić
dokonanie oceny oferty w kryterium ceny.
3) oświadczenia Załącznik 3 i 4 do SIWZ;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z
załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną
dekompletację).
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
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10.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80282 Gdańsk „Oferta na dostawę łóżek i szafek szpitalnych – znak sprawy Adm. 2/2018”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 06.04.2018 r. o godz. 1010"
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
11.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofanych nie będą otwierane.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów
w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w
rozdziale XI niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksem lub
drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale
IX niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ ( Adm 2/2018).
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres Zamawiającego.
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4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
winny być kierowane na adres: szpital@wsp-bilikiewicz.pl, a faksem na nr (58) 51 47 520.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz.
XI. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawie przedmiotu zamówienia – mgr Arkadiusz Bobowski – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa tel.
(58) 52 47 526, w godzinach 8:00 – 14:00;
- w sprawach formalnych – Brygida Duda tel. (58) 52 47 518 w godzinach 8:00 – 14:00.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
XII. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
1. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Srebrniki 17 w Gdańsku – pok. 4 do dnia
6 kwietnia 2018 r. do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X pkt 10
SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XIV. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie
art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 17, I piętro, pokój nr 5: w dniu 6 kwietnia
2018 r. o godz. 1010
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wsp-bilikiewicz.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
XV. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które Wykonawca
przewiduje przy jego realizacji.
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Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena może być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
Cena podana przez Wykonawcę przez okres realizacji umowy nie ulegnie podwyższeniu.
W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych
i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian
w treści oferty, Zamawiający dokona poprawek w ofercie, zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Cenę oferty należy podać na Formularzu ofertowym w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
1.
2.
3.
4.
5.

7. Jeżeli okaże się, że złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje w Formularzu oferty Zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i w Formularzu
cenowym wycenia pozycje bez kwoty podatku.
XVI. Sposób dokonania poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w ofertach.
1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.
2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w następujący sposób:
1) W przypadku mnożenia cen i ilości:
a) jeżeli obliczona cena brutto za sztukę (odpowiednio do danej pozycji Formularza cenowego) nie
odpowiada cenie netto za sztukę (odpowiednio do danej pozycji Formularza cenowego) powiększonej
o prawidłowo przyjętą stawkę VAT, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto oraz stawkę
VAT,
b) jeżeli obliczona wartość netto nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej netto za sztukę
(odpowiednio do danej pozycji Formularza cenowego) oraz ilości tych sztuk (odpowiednio do danej
pozycji Formularza cenowego), przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto,
c) jeżeli obliczona wartość VAT nie odpowiada iloczynowi poprawnie określonej stawki podatku VAT
oraz wartości netto przyjmuje się, że prawidłowo wyliczono wartość netto,
d) jeżeli obliczona wartość brutto nie odpowiada sumie wartości netto oraz wartości VAT przyjmuje się,
że prawidłowo wyliczono wartość netto oraz wartość VAT,
e) jeżeli obliczona wartość netto całego pakietu nie odpowiada sumie wszystkich wartości netto
poszczególnych pozycji danego pakietu to przyjmuje się, że prawidłowo wyliczono wartości netto
poszczególnych pozycji,
f) jeżeli obliczona wartość VAT całego pakietu nie odpowiada sumie wszystkich wartości VAT
poszczególnych pozycji danego pakietu to przyjmuje się, że prawidłowo wyliczono wartości VAT
poszczególnych pozycji,
g) jeżeli obliczona wartość brutto całego pakietu nie odpowiada sumie wszystkich wartości brutto
poszczególnych pozycji danego pakietu to przyjmuje się, że prawidłowo wyliczono wartości brutto
poszczególnych pozycji,
2) W przypadku przenoszenia cen z Formularza cenowego do Formularza ofertowego:
a) jeżeli wartość netto „Razem” z Formularza cenowego nie odpowiada wartości netto w Formularzu
ofertowym przyjmuje się, że prawidłowo wyliczono wartość netto „Razem” w Formularzu cenowym,
b) jeżeli wartość VAT „Razem” z Formularza cenowego nie odpowiada wartości VAT w Formularzu
ofertowym przyjmuje się, że prawidłowo wyliczono wartość VAT „Razem” w Formularzu cenowym,
c) jeżeli wartość brutto „Razem” z Formularza cenowego nie odpowiada wartości brutto w Formularzu
ofertowym przyjmuje się, że prawidłowo wyliczono wartość brutto „Razem” w Formularzu cenowym,
d) jeżeli na Formularzu ofertowym wartości netto, VAT lub brutto podano rozbieżnie słownie i liczbą,
przyjmuje się, że prawidłowo podano wartości wynikające z poprawnego wyliczenia w Formularzu
cenowym.
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XVIII. Kryteria oceny ofert.
CENA 100%
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XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert, odrzucenie oferty.
1. Zamawiający dokona wyboru ofert w zakresie oferowanej części. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:

CENA – 100%
Oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma 100 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły
(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów gdzie :
Cn – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu; Cof.b. – cena oferty badanej;
100 – wskaźnik stały; 100% – procentowe znaczenie kryterium ceny
2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa
liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych ( art. 91 ust.5).
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
6. Odrzucenie oferty.
1) Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
a) będzie niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie
omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą ( art. 89 ust. 1 pkt 7a);
i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy Pzp.
XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XXI. Umowa.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryterium przyjętego w niniejszej Specyfikacji.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz
danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia ustalone w Projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.
5. Wykonawca w chwili zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienie
osób podpisujących umowę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, tj.
na przykład pełnomocnictwo jeżeli umowę podpisuje osoba wskazana przez Wykonawcę; aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku udziału w postępowaniu osób
fizycznych – na potwierdzenie, że osoby podpisujące umowę są uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy.
XXII. Środki ochrony prawnej.
1. Każdemu 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 jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
XXV. Załączniki do SIWZ:
- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (jako oddzielny dokument, stanowiący integralną cześć SIWZ);
- Załącznik nr 2 A – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych łóżko z leżem 2– segmentowym, materac;
- Załącznik 2 B - Zestawienie wymaganych parametrów szafki przyłóżkowe;

- Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
- Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
- Załącznik nr 5 – Projekt umowy;
- Załącznik nr 6 – o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Dostawa łóżek i szafek szpitalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
Ofertę składam samodzielnie*:
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Nr tel/faks

…………………………………………………………………………..

e-mail

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

nr NIP:

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

nr REGON:

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

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym …………………………………………..
Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka
cywilna*)*
Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/
Lider: …………………………………………… Adres ………………………..………..……
Partnerzy:
Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………...……
Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..…..…
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:
Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….…………….…
tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..……………e- mail …….…………………

Wykonawca jest/ nie jest małym/ średnim przedsiębiorcą ( odpowiednie podkreślić) zgodnie z definicjami:
Mały przedsiębiorca: Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich
lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub
sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10
milionów euro.
Średni przedsiębiorca: Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto
ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50
milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 milionów euro.

Dane dotyczące Zamawiającego:
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk
tel. (58) 52-47-500; faks: (58) 52-47-520; NIP: 957-07-28-045,

REGON: 000293462

Zobowiązania Wykonawcy:
1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie dostawy drobnego sprzętu medycznego, materiałów
medycznych, materiałów do procesów sterylizacji i dezynfekcji, rękawic, wyrobów z flizeliny, folii i papieru, oraz
probówek określony w SIWZ za kwotę:
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wartość netto
wartość VAT
wartość brutto
Pakiet 1
............................. PLN + ............................... VAT = ................................ PLN brutto
słownie: netto_________________________________________________________________________ zł;
wartość VAT____________________________________________________________________zł
brutto__________________________________________________________________________zł;
Pakiet 2
............................. PLN + ......................... VAT = ................................ PLN brutto
słownie: netto_________________________________________________________________________ zł;
wartość VAT____________________________________________________________________zł
brutto__________________________________________________________________________zł;
 A. Oświadczam, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
 B. Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
(odpowiednio zaznaczyć)
W przypadku zaznaczenia wariantu B w Formularzu cenowym należy wycenić pozycje bez kwoty podatku.
2. Zobowiązuję/my się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ tj. w
formie dostaw częściowych, zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Oświadczam/my, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
4. Oświadczam/my, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania
zamówienia.
6. Oświadczam/my, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty.
7. Akceptuję/my warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń.
8. Akceptuję/my termin płatności wymagany przez Zamawiającego – 30 dni.
9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego
wg akceptowanego przez nas Projektu umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż
przed upływem terminu związania ofertą.
10. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu przeprowadzenia postępowania przez
Zamawiającego, który jest administratorem tych danych.
11. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom* w zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
(w przypadku nie wypełnienia punku 11 dotyczącego podwykonawców Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia
publicznego osobiście)

12. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu przeprowadzenia postępowania przez
Zamawiającego, który jest administratorem tych danych.
12.Zastrzeżenie Wykonawcy.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzegam w ofercie informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za:
złożenie oferty jest/ są: ………................................................................................
tel. kontaktowy ………………/faks .....................................e-mail: ………….….
podpisanie umowy jest/ są: ………........................................................................
tel. kontaktowy ………………/faks .....................................e-mail: ………….….
realizację umowy jest/ są: ………..........................................................................
tel. kontaktowy ………………/faks .....................................e-mail: ………….…..
_________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Adm 2/2018

Załącznik nr 2A

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne wzmocnione*, z leżem 2–segmentowym, materace
Opis parametrów wymaganych

Lp.

Parametr
wymagany

OFEROWANE
PARAMETRY/ MODEL/TYP
podać

WYMAGANIA OGÓLNE
1
2

Nazwa oferowanego towaru:
Producent:
Typ:
Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem
proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne oraz promieniowanie UV

3

Wymiar całkowity zewnętrzny: 950x2100mm

4

Wymiary całkowity wewnętrzny: 920x2020mm

5

Prześwit: 50cm z kółkami (odległość leża od podłoża)

6

Leże łóżka 2 segmentowe

7

Wymiar całkowity leża: 900x2000mm
Segmenty leża wypełnione siatką zgrzewną o oczkach 5x5cm
(+/-1cm) z drutu śr. min. 3mm.
Siatka pokryta lakierem proszkowym, spawana do ramy.
Leże podparte 4 poprzeczkami z kształtownika min. 15x15mm
Rama leża wyposażona w 4 uchwyty po każdej stronie ramy do
mocowania pasów z prętów o śr 10mm
Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie 00 - 750 (+/-50),
mechanizm zapadkowy 6-stopniowy.
Segment pleców wyposażony w uchwyt do regulacji kąta po
każdej stronie segmentu
Szczyty łóżka stanowią integralną część ramy łóżka,
nieodejmowane zaokrąglone zmniejszające ryzyko urazu

8

9

10

11

TAK
TAK
TAK
PODAĆ
TAK
PODAĆ
TAK
PODAĆ
TAK

TAK

TAK
PODAĆ
TAK

12

Barierki boczne o wymiarach: min. 153cmx30cm stanowiące
integralną część łóżka, mocowane wzmocnionymi zawiasami,
nieodejmowane. Opuszczane wzdłuż łóżka , blokowane przez
system zapadkowy znajdujący się w środkowej części barierek

13

Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min. 150mm każde z
blokadą ,opony lite, niebrudzące. Koła mocowane systemem
kulkowo-zapadkowym.

TAK

14

Podwójne nóżki
I para zabezpieczona zaślepkami, niebrudząca podłoża
II para przystosowana do montażu kół

TAK

15

Udźwig: 250kg

TAK

16

Waga łóżka: +/- 5 kg

17

Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat

TAK

18

Gwarancja przez okres 5 lat

TAK

19

Czas reakcji serwisu 24 godz.

TAK

20

21

22

Kolor do wyboru z pośród 4oferowanych przez producenta,
ustalane przy zamówieniu, preferowany kolor biały
Każde łóżko wyposażone w materac medyczny, szpitalny o
wymiarach dł. 200cm x szer.90cm x wys.15cm w powłoce
paroprzepuszczalnej, zdejmowanej, zapinany na rzep albo
zamek
Dodatkowe pokrowce paroprzepuszczalne pasujące do w/w
materacy - 20 szt

Opcjonalne
dla 15szt.

TAK
PODAĆ

TAK

TAK

* Zamawiający pod pojęciem wzmocnione rozumie odporność łóżka na uszkodzenia mechaniczne powodowane przez pacjentów w
silnym pobudzeniu, pozostających w zabezpieczeniu (pasach bezpieczeństwa).
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Adm 2/2018
Załącznik nr 2B

Zestawienie wymaganych parametrów szafka przyłóżkowa*
LP.

WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

1.

konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo
o wym. 430 ×430 ×800 mm (+/- 10mm)

TAK

2.

szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach
rolkowych, szuflada oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem
magnetycznym

TAK

3.

szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące
powierzchni o średnicy 40-50mm z czego dwa z
hamulcami

TAK

4.

powierzchnia szafki odporna na działanie środków
dezynfekcyjnych

TAK

5.

blat szafki z płyty meblowej ( opcja płyta HPL lub ABS)

TAK

6.

drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych
do blatów szafek określonych w zamówieniu, spośród
kolorów oferowanych

TAK

OFEROWANE PARAMETRY/
MODEL/TYP podać

Zestawienie wymaganych parametrów szafka przyłóżkowa z blatem bocznym*
LP.

WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

1.

konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo
o wym. 560×430×840 (+/- 10mm)
regulacja blatu bocznego 900mm – 1030 mm

2.

szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach
rolkowych oraz drzwiczki zamykane

TAK

3.

szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy 40-50mm z
czego dwa z hamulcami

TAK

4.

powierzchnia szafki odporna na działanie środków
dezynfekcyjnych

TAK

5.

drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach
dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia min.24

TAK

OFEROWANE PARAMETRY/
MODEL/TYP podać

TAK

* Gwarancja na okres 24 miesiące
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk
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 SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Dostawa łóżek i szafek szpitalnych – znak sprawy
Adm 2/2018, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIIWZ

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

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w

SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 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 4 do SIWZ
Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk
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 POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Dostawa łóżek i szafek szpitalnych – znak sprawy
Adm 2/2018, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

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

…………………………………………(podpis)

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 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 DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następującego/ych
podmiotu/tów,
na
którego/ych
zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.

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

…………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 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 5

PROJEKT UMOWY

zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowi ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j .Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)

Data i miejsce zawarcia umowy
Zamawiający

Reprezentowany przez
Adres Siedziby Zamawiającego
NIP Zamawiającego
Podstawa działalności

Wykonawca
Reprezentowany przez

Gdańsk, dnia
2018 r.
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
w Gdańsku
80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17
957-07-28-045
wpis w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000052742
____________________________

NIP
REGON
Podstawa działalności
§ 1.
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa szafek szpitalnych oraz łóżek szpitalnych do pawilonu 19 przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego zgodnie z zaoferowanymi przez Wykonawcę pakietami: Pakiet 1- Łóżka z leżem
dwusegmentowym, materace, wraz z transportem; Pakiet 2- Szafki przyłóżkowe wraz z transportem1 w ilości,
asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP, posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w
służbie zdrowia. Sprzęt medyczny będący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 17 stycznia 2017 r o
wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r ., poz. 211 ), musi być oznakowany znakiem CE i posiadać ważną
deklarację zgodności CE.
3. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia i wszystkie jego elementy dodatkowe wchodzące w jego skład
winien być kompletny, fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, po dostawie
gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności dokonywania ze strony Zamawiającego
dodatkowych zakupów i inwestycji.
4. Wykonawca dokona instalacji i montażu sprzętu, który będzie wymagał instalacji lub montażu.
§ 2.
Wartość umowy
Wartość niniejszej umowy określa się na kwotę:
1. Pakiet nr 1 ____________ zł netto + ___________ zł podatek VAT = ______________ zł brutto,
(słownie: ___________________________________)
2. Pakiet nr 2 ____________ zł netto + ___________ zł podatek VAT = ______________ zł brutto,
(słownie: ___________________________________)
§ 3.
Dostawa
1.

Dostawa sprzętu będącego przedmiotem umowy odbędzie się od dnia zawarcia umowy do dnia 30 maja 2018 r.
Zamawiający złoży zamówienie i ustali termin dostawy za pośrednictwem faxu na nr Wykonawcy
……………., a w przypadku braku faxu, drogą elektroniczną na adres Wykonawcy ……………..

2.

Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym
terminie dostawy.

3.

Dostawa odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy do wskazanego podczas składania zamówienia oddziału
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku, ul. Srebrniki 17 (w dni robocze w godzinach 800 --1300).

1

Wpisać odpowiednie pakiety
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4.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości, odpowiadający normom i zgodny
z atestami, wymaganymi dla produktów stosowanych w służbie zdrowia, w tym posiada wymagane prawem
dopuszczenie do obrotu towaru stanowiącego przedmiot zamówienia.

5.

Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w warunkach wymaganych odpowiednio do oferowanych
produktów, licząc od daty dostawy, przedmiotowego asortymentu.

6.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot
zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia. Dokumenty te Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od
pisemnego wezwania przez Zamawiającego.

7.

Na zamówionym towarze muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Towar
musi być oznaczony znakiem .

8.

Wykonawca winien zapewnić należytą jakość dostarczanego towaru. W przypadku dostarczenia towarów złej jakości,
lub niezgodnych z zamówieniem, zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

9.

Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w każdym czasie w przypadku ujawnienia po odbiorze braków
ilościowych w towarze, wad jakościowych dostarczonego towaru, uszkodzenia towaru, braku dokumentów, braku
oznaczeń na towarze o których mowa w ust 7.

10. Reklamacja będzie składana w formie faxu na nr……………. , a w przypadku braku faxu, drogą elektroniczną na
adres Wykonawcy………..……….lub telefonicznie na nr………….
przez Zamawiającego i każdorazowo
potwierdzona niezwłocznie na piśmie na adres Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia brakującego towaru, dostarczenia towaru o wymaganej jakości,
wymiany towaru uszkodzonego w tym nie oznaczonego w sposób określony w ust 7 i dostarczenia brakujących
dokumentów, o których mowa w ust 6, w ciągu 5 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faxem lub
drogą elektroniczną.
§ 4.
Warunki płatności
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie zgodne z „Formularzem cenowym” stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy.
2. Płatność za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty
wystawienia faktury Zamawiającemu i dostarczenia towaru do Zamawiającego.
3. Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę nie wyższą niż cena określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę
(Formularz cenowy złożonej oferty stanowi załącznik do umowy).
4. Podane w załączniku do umowy ceny jednostkowe netto przez czas trwania umowy nie ulegają podwyższeniu.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich pakietów po cenach
niższych, niż to przyjęto w Formularzu cenowym złożonej oferty.
6. Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, czynność
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to jest po wyrażeniu na to zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego
oraz po wyrażeniu na to zgody przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku
naruszenia przez Wykonawcę lub jakąkolwiek osobę trzecią przepisów ww. ustawy, Zamawiający może wystąpić do
sądu o stwierdzenie nieważności takiej czynności prawnej.
7. Niezależnie od postanowień ust.6 powyżej, Wykonawca nie ma prawa do zawierania z osobami trzecimi, bez zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jakichkolwiek umów o charakterze
gwarancyjnym dotyczących wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu umowy.
8. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klientów w okresie trwania umowy, upusty
będą obowiązywały również do niniejszej umowy.
9. Przyjmuje się, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy została dokonana z dniem obciążenia rachunku
Zamawiającego.
§ 5.
Termin realizacji umowy – od dnia zawarcia umowy do dnia 30 maja 2018 r.

§ 6.
Kary umowne
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy określonego w §3 ust 1 niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał
prawo żądać kary umownej w wysokości 2% wartości brutto niewykonanej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia
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licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa miała nastąpić.
2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy reklamowanego towaru wskazanego w §3 ust 11 niniejszej umowy,
Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 2% wartości brutto niewykonanej części dostawy,
za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa miała nastąpić.
3. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w §3 ust 1 oraz w przypadku opóźnienia w
dostawie reklamowanego towaru ponad termin określony w §3 ust 11 Zamawiający, niezależnie od kar umownych, o
których mowa w ust 1 i ust. 2, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy w sposób określony w § 3 ust 1 oraz
odpowiednio w § 3 ust. 10, ma prawo zakupić towar na wolnym rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W
tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z
zawartej umowy a kosztami poniesionymi przez Zamawiającego przy zakupie towaru .
4. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w § 2 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w § 2 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w całości lub części przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego wymaganych płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma
prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
§7.
Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy
1.

2.
3.

4.
5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania lub odstąpienia w części lub w całości od
umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy reklamowanego towaru w sposób i w terminie określonymi w §3 ust 11 ze
skutkiem, o którym mowa w §6 ust 5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia lub rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca nie
dostarczy dokumentów, o których mowa w §3 ust 6 w terminie 3 dni ze skutkiem, o którym mowa w §6 ust 5.
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) do Sądu zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy,
2) względem Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze, bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku,
3) Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.
Rozwiązanie umowy jest skuteczne z dniem doręczenia Stronie zawiadomienia o rozwiązaniu. Zawiadomienie winno
mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności.
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od
umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
§ 8.
Postanowienia końcowe

1. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy treścią zapytania ofertowego a treścią umowy, decydująca jest
treść umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe z wykonania umowy dostawy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny, według właściwości miejscowej Zamawiającego.
5. Umowę wraz z Załącznikiem nr 1 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, oba na prawach oryginału,
po jednym dla każdej stron.
Zamawiający
Wykonawca
Załączniki: Formularz cenowy oferty złożonej przez Wykonawcę.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, lub wraz z ofertą
jeżeli dotyczy pkt 3.

OŚWIADCZENIE
Pieczęć Wykonawcy

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.

1. Oświadczamy że należymy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania i
składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
.....

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

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

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

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, z innymi uczestnikami postępowania,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).
.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

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

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

3. Informujemy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.
331 z późn. zm.).
.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

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

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

W sytuacji, gdy w postępowaniu złożyli odrębne oferty wykonawcy należący do tej samej grupy
kapitałowej, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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