SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
06-200 MAKÓW - MAZOWIECKI
tel.: (0-29) 71-42-335;
fax: (0-29) 71-42-299
NIP: 757-12-86-097
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Przetarg znak:1/2019 ( MATERIAŁY DO STERILIZACJI)

Maków Mazowiecki 02.01.2019r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW
OKREŚLONYCH
W ROZPORZĄDZENIU WYDANYM NA PODSTAWIE
ART.11UST.8 PZP
ogłoszonego przez: SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim

na dostawy:
Pak Nr 1 - Testy kontroli procesów sterylizacji parą wodną.
Pak Nr 2- Rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji.
Pak Nr 3-

Papier do sterylizacji parą wodną.

SIWZ opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego
http:// www.szpital-makow.pl
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łącznie …………..stron
data…………..
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Maz. ul.
Witosa 2. zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWY
Materiałów do sterylizacji.
2. DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO SIWZ
Załącznik Nr 1- wzór umowy
Załącznik Nr 1a- Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia
i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik Nr 2- formularz oferty
Załącznik Nr 3 – pak Nr 1,2,3 ( w zależności na jaki pakiet wykonawca
składa ofertę )
3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: sukcesywne dostawy przez okres 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Wielkość dostaw uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Termin wykonania zamówienia.
Zgodny z zapisami w wzorze umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie określa warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający nie określa warunku.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach
określonych w art. 23 ustawy PZP.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki
fakultatywne)
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art.
24 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw
wykluczenia.
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1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej siwz składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
2. Na żądanie zamawiającego, 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 dokumencie, o którym mowa w rozdz. VI. ust 1 i 2 niniejszej siwz.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej siwz.
4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawi art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

5. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych przez zamawiającego
potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia
dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w terminie przez siebie
wskazanym.
6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania albo złożył wadliwe pełnomocnictwa albo dokumenty,
zamawiający wzywa do ich złożenia lub poprawienia w terminie wskazanym przez
zamawiającego.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa
w ust. 1 pkt 24 ustawy Pzp,. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Również dokumenty wymienione w rozdziale II
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują drogą elektroniczną - e-mail zamawiającego przetargi@szpital-makow.pl w temacie
e-mail musi być podany znak sprawy postępowania
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów, o których mowa powyżej
również pisemnie.
3. Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
korespondencji.
4. Zamawiający wymaga ponadto, aby korespondencja przesyłana pocztą lub faksem opatrywana
była adresem e-mailowym nadawcy oraz tytułem sprawy toczącego się postepowania.
5. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
 w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
– procedura -Marek Otłowski tel. 29/71 42 335
- merytoryka- Marlena Cyran tel. 29/ 71 42 274
6.
Wyjaśnień udziela się w godzinach 8:00 – 14:00.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 8.
8. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
2. 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.
9. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, według wzorów stanowiących załączniki do siwz.
3. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi
w dziale II oraz VI specyfikacji
4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za
zgodność z oryginałem” przez wykonawcę oraz muszą zawierać stwierdzenia zgodne z faktami
i być zgodne ze stanem prawnym, istniejącym w chwili składania ofert.
5. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę
nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu
wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.
7. Ewentualne poprawki dokonane przez wykonawcę muszą być parafowane i datowane przez
osobę podpisującą ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być skompletowane zgodnie ze specyfikacją, podpisane
i ponumerowane oraz winien być dokonany spis treści /w formularzu ofertowym/.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (np. w teczkach
wiązanych). Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający
przypadkowe odłączenie kartek.
10. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
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 roku (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
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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 wycofywanych nie będą
otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania.
18. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ wraz załącznikami został wskazany znak
towarowy, patent, pochodzenie, normy polskie PN lub międzynarodowe, europejskie oceny
techniczne, aprobaty, wspólne specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne
opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ewentualne użycie w dokumentacji
określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości
materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania przykładowych
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty
równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry
jakościowe i techniczne oraz standardy nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
19. 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 VII niniejszej siwz. Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. Oferta winna być dostarczona zamawiającemu w
zaklejonej kopercie w taki sposób, aby nie można było otworzyć jej bez uszkodzenia. Koperta
powinna być opisana nazwą wykonawcy oraz posiadać hasło: znak sprawy 1/2019 Proszę
również zamieścić na kopercie informację o treści: „NIE OTWIERAĆ PRZED 10.01.2019 r.
godz. 09:30”.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać na adres zamawiającego: SPZOZ-ZZ, 06- 200 Maków Mazowiecki , ul.
Witosa 2 - Kancelaria do dnia 10.01.2019r. godz.9:00. (Kancelaria czynna w godzinach 7:00
do 15:00)
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2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
upływem terminu składania ofert, określonym w pkt.1.
3. Wprowadzane zmiany winny być dostarczone zamawiającemu w zaklejonej kopercie. Koperta
powinna być opisana nazwą wykonawcy, hasłem przetargu i dodatkowo zaznaczona
określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2019 r. o godz. 09:30 w Części administracyjnej I
pietro SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, pok. Zamówienia Publiczne. Otwarcie
ofert jest jawne.
6. W części jawnej posiedzenia komisji zamawiający ogłosi:
 kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przed otwarciem ofert);
 nazwy i adresy wykonawców,
 ceny ofert.
 oferowane terminy wykonania zamówienia,
 oferowane okresy gwarancji,
 oferowane warunki płatności.
7. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, w trybie
przewidzianym w ustawie Pzp.
8. Po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpital-makow.pl informacje
dotyczące:
a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
b) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
11. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym,
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr1,2 do siwz łącznej ceny ofertowej brutto
za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej siwz.
3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w
projekcie umowy, będącym załącznikiem nr 3 do siwz.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w
górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryterium ceny:
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów stosując wzór:
najniższa cena rozpatrywanych ofert
Wartość punktowa ceny =

x 100
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Wartość punktowa ceny =

najniższa cena rozpatrywanych ofert

x 100

cena badanej oferty

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a. wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwę (firmę)
albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
b. unieważnieniu postępowania,
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczając tę informację na swojej
stronie internetowej.
2. Zamawiający informuje niezwłocznie każdego wykonawcę:
2.1. który podlega wykluczeniu, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2.2. którego oferta została odrzucona o powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, o braku równoważności lub braku
spełniania wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, które w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust.
5 ustawy Pzp, powinno zawierać wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku
trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia publicznego i prześle ją w celu
podpisu wybranemu wykonawcy.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest projekt umowy dostawy - zał.
nr 2, według którego zamawiający podpisze umowę z wybranym/mi w postępowaniu
wykonawcą/ami.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
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.
Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
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1. administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Witosa
2, 06-200 Maków Mazowiecki;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: sekretariat@szpital-makow.pl;
3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.
kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
1)

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4)

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.

\
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Załącznik Nr 1- wzór umowy
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
NR.

/2018

Zawarta w dniu
w Makowie Maz. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w
trybie: przetargu nieograniczonego
Pomiędzy Firmą:
reprezentowaną przez:
zwaną dalej „WYKONAWCĄ ”
a.
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ – ZESPOŁEM
ZAKŁADÓW w Makowie Maz. ul. Witosa 2.

reprezentowanym przez:
zwanym dalej „ZAMAWIAJAJĄCYM”
o następującej treści:
§ 1.
1.Wykonawca sprzedaje na rzecz Zamawiającego materiały do sterylizacji wg. Pak.
Nr1,2,3stanowiącego integralną część umowy.
2.Cena brutto wynosi
zł. netto :
Zmiana ceny towaru może nastąpić w przypadku:
1) zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT, związanych z przedmiotem
zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r., o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie
wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. W sytuacji
zbyt dużego wzrostu cen/ceny Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania całej umowy lub
spornej części z Wykonawcą w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wniosku.
2) Każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany ceny netto/brutto, o której mowa w ust. 2 pkt. 1),
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek
podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, na koszty wykonania zamówienia oraz propozycje nowej ceny towaru, potwierdzone
powołaniem się na przepisy, z których wynikają powyższe zmiany. Zmiana ceny netto/brutto,
wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
3. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości
opakowania przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny
określonej w umowie.
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4. Zmiany ceny towaru z przyczyn określonych w ust. 3 dokonywana jest na podstawie aneksu do
umowy na wniosek jednej ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia wniosku.
5. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn
określonych w ust. dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości
ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa
przez Wykonawcę , Zamawiający może od umowy odstąpić w części dotyczącej towaru, dla
którego stosowana jest cena promocyjna.
7. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie zamiany ilości towaru, w ramach wartości i
asortymentu, określonego w niniejszej umowie w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.
Zmiana może być dokonana w ramach pakietu.

1.

2.

§2
Dostarczanie przez Wykonawcę na rzecz zamawiającego przedmiotu niniejszej umowy
dokonane będzie częściami – partiami w terminach i ilościach określonych każdorazowo w
zamówieniach składanych przez Zamawiającego w formie e- mail lub faxem. Termin realizacji
nie może przekroczyć 72 godz.
Jeżeli dostawa wypadałaby w dniu wolnym od pracy Wykonawca dostarczy towar w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach urzędowania magazynu.
§ 3.
Wykonawca w dniach powszednich od godz. 730do 1430 dostarczy i rozładuje przedmiot sprzedaży
na własny koszt i ryzyko do magazynu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespołów Zakładów w Makowie Maz, pod nadzorem pracownika magazynu.
§ 4.
1.zamawiający zobowiązuje się zapłacić za każdą dostarczoną część – partie towaru
w terminie nie krótszym niż 60dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.
2.Zapłata należy się wyłącznie za faktycznie dostarczoną i przyjętą partię towaru.
3.Faktura będzie wystawiona w dniu dostawy i przekazana Zamawiającemu wraz
z towarem .
4.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT ( NIP 757-12-86-097,
Regon 000304591) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT
bez podpisu Zamawiającego .
5.Zobowiązania powstałe z tytułu zakupów towaru nie mogą być przekazywane osobom trzecim
bez zgody SPZOZ-ZZ.
§ 5.
1.Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1. zostanie zrealizowany od dnia podpisania
umowy przez okres 24miesięcy.
2.W przypadku upływu terminu na jaki została zawarta niniejsza umowa, Zamawiający może nie
nabywać pozostałego zamówionego towaru zawartego w pakiecie, a w przypadku zmniejszenia
ilości przedmiotu umowy nie będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
§ 6.
Termin przydatności towaru nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu
Zamawiającego . Nie zastosowanie się do warunków umowy będzie powodem do zerwania
umowy.
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§ 7.
1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu a także reklamacje
jakościowe (rękojmia za wady ukryte ).
2.Reklamacje ilościowe i co do zgodności z zamawianym asortymentem mogą być składane w
ciągu 48 godz. od dostarczenia każdej partii towaru. Wykonawca jest zobowiązany do
załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 2 dni, poprzez wymianę wadliwego towaru
lub uzupełnienie dostawy.
3.Zamawiajacemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
 dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego
w umowie terminu przydatności do użytku,
 dostarczenie towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,
 dostarczenie towaru z opóźnieniem.
 dostarczenie towaru w nie oryginalnym opakowaniu.
§ 8.
1. W razie zwłoki w dostarczeniu towaru Wykonawca będzie zobowiązany
do zapłacenia kary w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w którymkolwiek z terminów
określonych w części dotyczącej dostaw, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu
interwencyjnego od innego Wykonawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie
zrealizowanej części dostawy.
3 Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu.
4 Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną
zakupu interwencyjnego i ceną umowną niewykonanej części dostawy.
5 Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar,
na podstawie noty obciążeniowej.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wartość
przekracza zastrzeżone kary umowne.
7.Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 3 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto
zawartej umowy.
6 Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogólnych, jeżeli kara nie pokryje wyrządzonej szkody.
§ 9.
1.Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić na zasadzie pisemnego trzymiesięcznego
wypowiedzenia, którego koniec upływać będzie ostatniego dnia miesiąca, przez każdą ze stron.
§ 10.
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku rażącego naruszenia
podstawowych obowiązków wynikających z umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto
zawartej umowy.

§11.
11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego (Sąd Rejonowy w Przasnyszu).

§12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:
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Załącznik nr 1a – oświadczenie
Wykonawca:
..............................................
..............................................
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów do sterylizacji dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie
Mazowieckim, ul. Witosa 2, znak sprawy: 1/2019,
OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE 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 ust. 1
ustawy PZP

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
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…………………………………………
(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 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)
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Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTY
NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERILIZACJI DLA SPZOZ-ZZ W MAKOWIE MAZ.

Dane wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela: …………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………..
OFERTA CENOWA

Oferowana cena brutto: ………………………………………….
Słownie: ………………………………………………………………………………………
Oferowana cena netto: ………………………………………………
Słownie: …………………………………………………………….
W cenie zawarty jest podatek VAT w wysokości ……..%.............................................złotych
Termin płatności: 60dni.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ oraz załączonym wzorem umowy i nie wnoszę zastrzeżeń, co do ich
treści i warunków określonych dla realizacji wymienionych dostaw.

Miejscowość………………………………. data ……………………..
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Podpis wykonawcy ……………………………
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