
Śrem , dnia 03.01.2017r  

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
             w Śremie sp. z  o.o. 
           ul. Chełmońskiego 1
              63-100 Śrem
 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

na bieżące  dostawy jednorazowych  wyrobów higienicznych i chirurgicznych dla 
             Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z  o.o. 

Zamówienie o wartości większej niż  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publiczny



Oznaczenie sprawy: ZP/1/PN/17

I. Nazwa i adres zamawiającego
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z  o.o. , ul. Chełmońskiego 1, 63–100 Śrem
NIP 785 1793027 REGON 301778672
tel. 061 2815 443  /fax. 061  28 35 788
www.szpitalwsremie.pl   
email: zaopatrzenie@szpital-srem.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 roku,poz.2164).

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 1.Przedmiotem zamówienia są bieżące dostawy  jednorazowych  wyrobów higienicznych i chirurgicznych  dla 
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z  o.o. 
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do specyfikacji  pakietach, 
stanowiących załącznik nr 1.1 do oferty jak również przyszłej umowy
3.Dostawa wymienionego w załączniku nr 1.1 asortymentu następuje sukcesywnie transportem dostawcy i 
na  jego  koszt;  z  wniesieniem towaru   do  Apteki  Szpitala  w godz.  od  8.00  do  14.30,  zgodnie  z 
zapotrzebowaniem sporządzonym każdorazowo przez Zamawiającego. 
4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załączniku nr 1.1 - znajduje się jakikolwiek znak 
towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na 
typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem 
typu.    

IV. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów)
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę.
2.Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką 
samą nazwą, albo z treści umowy zawartej przez podmioty wspólnie składające ofertę.
3.Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu
warunków  udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegajacych się o
zamówienie.Dokument ten stanowi  wstępne potwierdzenie  braku podstaw do wykluczenia ( każdy z
Wykonawców  wspólnie składających ofertę  nie może podlegać wykluczeniu) oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
5.Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  wyłącznie  z  podmiotem występującym jako  pełnomocnik 
(lider) Wykonawców składających wspólną ofertę.

                                  INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2.Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie
wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu



podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio
załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 
3.Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację zamówienia.
4.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny
podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
         
V.Termin realizacji – do 12 miesięcy

VI.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków oraz podstawy wykluczenia  z postępowania.
warunków:
1.  O udzielenie zamówienia   mogą ubiegać  się wykonawcy , którzy :
      1.1 nie podlegają wykluczeniu:
           a) Zamawiajacy wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach , o których mowa w art.24 
           ust.1 pkt 12-23 PZP ( przesłanki wykluczenia obligatoryjne)
           b) Zamawiający nie będzie stosował przesłanek wykluczenia  Wykonawcy określonych  w art.24 ust.5 
           PZP.
      1.2. spełniają warunki  udziału w postępowaniu dotyczące:
           
           a) kompetencji lub uprawnień  do prowadzenia  określonej  działalności zawodowej, o ile   
                wynika to z odrębnych przepisów – w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku 
      
           b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje  warunku.      

           c) zdolności technicznej lub zawodowej -  w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje  warunku.

VII.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów  ,  potwierdzających  brak  podstaw  wykluczenia  oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiajacego w rozdz.VI 
SIWZ.
1.W celu  wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania 
warunków udziału  w postępowaniu określonych przez Zamawiająceggo  w rozdz.VI  do oferty  należy 
dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie- załacznik nr 2 niniejszej SIWZ. Informacje 
zawarte w powyższym  oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.W celu potwierdzenia  spełnienia  warunków dot. przedmiotu zamówienia    do oferty   należy dołączyć   
1) dokumenty  dopuszczające do  obrotu  i  stosowania  (zgodnie  z  ustawą  z  dnia  20  maja  2010r.
o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2015,poz.876 ze zm.) lub   oświadczenie  o 
posiadaniu aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania.

3.W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy  PZP  Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej 
informacji,  o której mowa w art.  86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w 
ust.1  pkt  23.  Wraz  ze  złożeniem oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że 



powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o 
których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  składa  każdy  z  Wykonawców.  Wzór  oświadczenia  o 
przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej  stanowi  załącznik 
Nr 3

UWAGA: dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie  braku podstaw do wykluczenia:
W przypadku  Wykonawców wspólnie składających  ofertę, dokumenty o których mowa w rozdz.VII  pkt.1 i 3 
zobowiązany jest  złożyć  każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
UWAGA:
1.Wykonawca nie jest zobowiązany  do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnianie 
warunków udziału  w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający  posiada oświadczenia 
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  i ogólnodostępnych 
baz  danych,  w szczególności   rejestrów publicznych   w rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego   2005  o 
informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących zadania publiczne (  tj.  z dnia 26.06.2014 r Dz.U. Z 
2014r,poz 1114 ze zm.),
2.W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę   dostępności   oświadczeń  i  dokumentów  ,  w  formie 
elektronicznej   pod  określonymi  adresami   internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezplatnych   baz 
danych,zamawiajacy  pobiera samodzielnie  z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty;
3. W przypadku  wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu , w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi  ogólnodostępnych  i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia  na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiajacego dokumentów .
4.W  przypadku  wskazania   przez  Wykonawcę   oświadczeń  lub  dokumentów  ,  ktore  znajduja  sie   w 
posiadaniu  Zamawiajacego  ,  w  szczególności   oswiadczeń  lub  dokumentow   przechowywanych  przez 
zamawiajacego  zgodnie z art.97 ust.1 PZP , Zamawiajacy  w celu potwierdzenia  okoliczności, o których 
mowa  w art.25 ust.1 pkt 1 i  3 PZP ( brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunkow udziału w 
postepowaniu okreslonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile 
sa one aktualne.
5. Jeżeli Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej , w 
odniesieniu  do wymaganych  dokumentów , stosuje  się przepisy § 7 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju z 26 
lipca 2016 roku w sprawie dokumentów , jakich może żadać Zamawiający od Wykonawcy  w postępowaniu 
o udzielenie  zamówienia ( Dz. U z 27.07.2016 roku poz 1126).

VIII. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków 
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.

2.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 

 2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności:
                       -    zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówieniapublicznego,

−  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
− czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.



3.  Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub 
zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez  Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 PZP.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

5.  Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  odpowiada 
solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym 
mowa  powyżej,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,  Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w SIWZ.

7.  Jeżeli  Wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez 
Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, 
zobowiązany jest on przedstawić -  dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny oświadczenie 
zawierajace  informację,  że  ten  podmiot   udostępnia   swoje  zdolności   lub  sytuację  w  celu  wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.   Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  na  wezwanie  Zamawiającego 
zobowiązany  będzie  złożyć  oświadczenia  podmiotu,  na  zdolności  lub  sytuację  którego 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu. 

IX. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie

1.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności  udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej  przestępstwem  lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie  pieniężne  za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych, 
organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu  zakaz  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  nie  upłynął  określony  w  tym  wyroku  okres 
obowiązywania tego zakazu.
2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do zlozenia wniosku 
do zamawiajacego w zakresie  procedury  wraz z dowodami.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w pkt 1.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują między sobą 
drogą elektroniczna lub fax/telefxem lub pisemnie. 
2. Jeżeli strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztą elektroniczną lub 
faxem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
3. Kierowanie korespondencji wyłącznie na poniżej podany adres:    



                                         Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
                                                        w Śremie sp. z  o.o. 
                                                   Zamówienia Publiczne
                                                   ul. Chełmońskiego 1
                                                     63–100 Śrem

4.Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień. 
1) w sprawie procedury postępowania –      Pietrzak Alina             tel.  061 281 54 62               
2) w sprawie przedmiotu zamówienia  –      Agnieszka Witkowska   tel. 061 281 54 67 

            
5.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienia  dotyczące  wszelkich  wątpliwości 
związanych  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  kierując  swoje  zapytania  na  piśmie, 
pocztą elektroniczną lub faksem .Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż 2 dni  
przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekaże 
wykonawcom oraz  umieści  na  własnej  stronie  internetowej,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienia 
specyfikacji  wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia   w  którym  upływa  połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.
6.  W  przypadku  zmiany  treści  specyfikacji  nieprowadzącej  do  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania 
ofert  i  poinformuje  o  tym wykonawców oraz  umieści  taką  informację  na  własnej  stronie  internetowej: 
www.szpitalwsremie.pl.

XI. Wadium
Zamawiajacy nie wymaga wpłaty wadium.

XII. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania 
ofert. 
2. W uzasadnionych przypadkach wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu  
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.odmowa  wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
3.Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty  
1.  Ofertę  należy  sporządzić  na  Formularzu  oferty  lub  według  takiego  samego schematu,  stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.1 Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
                 Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, składane na potwierdzenie braku podstaw 
                 wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale.

1.2 Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1, składane są
                  w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

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

1.4 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
1.5 Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość.

                  Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich  
                  samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2. Do oferty należy dołączyć:

2.1 Oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu 
( art.25a ust.1 PZP), które należy złożyć w formie pisemnej- zał. 2  do SIWZ 

2.2 Oświadczenie,że Wykonawca  zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym  wzorem 
umowy oraz,że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń- na Formularzu oferty- zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3 Dokument (np. Zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
                 niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji i 
                 innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP.



           2.4 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
                 o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii     
                 potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

2.5 Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia  wskazane w pkt.VII SIWZpkt.2

3.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy z pakietów.
1.1 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim.
4.1 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.2 Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4.3 Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.4 Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.5 Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z 
oryginałem oraz  do  parafowania  stron  należy  dołączyć  do  oferty,  o  ile  nie  wynika  ono  z dokumentów 
rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem notarialnie.
4.6  Wszelkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany,  powinny  być  parafowane  przez  osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były 
ponumerowane  oraz  parafowane  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do  reprezentowania  Wykonawcy.  W 
przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już 
wymagana.
6.Zmiany,  poprawki  lub  modyfikacje  złożonej  oferty  muszą  być  złożone  w  miejscu  i  według  zasad 
obowiązujących  przy  składaniu  oferty.  Odpowiednio  opisane  koperty(paczki)  zawierające  zmiany  należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej 
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
7.  Wycofanie  złożonej  oferty  następuje  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  podpisanego  przez 
Wykonawcę.  Wycofanie  należy  złożyć  w  miejscu  i  według  zasad  obowiązujących  przy  składaniu  oferty. 
Odpowiednio  opisaną  kopertę(paczkę)  zawierającą  powiadomienie  należy  dodatkowo opatrzyć  dopiskiem 
"WYCOFANIE".
8.  Złożona  oferta  wraz  z  załącznikami  będzie  jawna,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  co,  do  których 
Wykonawca  składając  ofertę  zastrzegł  oraz  wykazał, iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.
9. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z dnia 
26.06.2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, 
o czym poinformuje Wykonawcę.
10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część 
oferty,  opisaną  w  następujący  sposób:  „tajemnice  przedsiębiorstwa  –  tylko  do  wglądu  przez 
Zamawiającego”.
11. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z 
postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem z 
zachowaniem zasady pisemności postępowania.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Wykonawca poda cenę ofertową w Formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2.Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z 
opisu  przedmiotu  zamówienia.  Cena  ta  będzie  stała  i  nie  może  się  zmienić,  za  wyjątkiem przypadków 
opisanych we wzorze umowy.
3.Cenę oferty należy podać  łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem 
stawki (procentowej) podatku VAT i jego wysokości.
4.Cena ofertowa musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). 
Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować 
jej odrzuceniem.
5.Wykonawca,  składając  ofertę  (w  Formularzu  oferty  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ)  informuje 



Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
1.Oferty należy składać  do dnia 16.01.2017r do godz. 10:00 w sekretariacie Szpitala (sekretariat czynny 
od 7,00-14,00)
2. Ofertę należy złożyć  w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.Kopertę należy opisać 
następująco:  Oferta   na  "bieżące  dostawy   jednorazowych   wyrobów  higienicznych  i 
chirurgicznych"  oraz należy umieścić na kopercie  nazwę i adres Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.01.2017  o godz. 10:30 w pok. nr 130 (zamówienia publiczne)
4. W przypadku otrzymania  przez Zamawiającego oferty po terminie   zamawiajacy niezwłocznie  zawiadomi 
Wykonawcę o złozeniu  oferty po terminie oraz zwróci oferte  zgodnie  z  art.50 PZP. 

XVI. Informacja o trybie otwarcia ofert.
1.Otwarcie ofert jest jawne.
2.Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz 
adres  (siedzibę)  Wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana,  a  także  informacje  dotyczące  ceny  oferty, 
terminu wykonania zamówienia .
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści  na stronie internetowej (www.  szpitalwsremie.pl  ) 
informacje dotyczące:
           1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
           2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
           3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

5. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą PZP lub nie odpowiadająca 
treści SIWZ podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany 
do odrzucenia oferty zawarte są w art. 89 PZP.
6.  W toku dokonywania oceny złożonych ofert  Zamawiający  może żądać udzielenia  przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7.Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 PZP, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
8. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie 
unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w 
art. 93 ust. 1 PZP.
9.Zamawiający  przyzna  zamówienie  Wykonawcy,  który  złoży  ofertę  niepodlegającą  odrzuceniu,  i która 
zostanie uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu ustawy PZP.
10. Zgodnie z art. 24 aa PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu - 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP - oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w SIWZ.
11.Zamawiajacy przed udzieleniem zamówienia  może wezwać Wykonawcę, którego  oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia  w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie ,  aktualnych na dzień złozenia 
oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających  okoliczności , o ktorych mowa w art.25 ust.1 PZP zgodnie z 
art.26 ust.2 PZP.
12.Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy 
złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie 
dostępnym  w  swojej  siedzibie,  a  także  na  stronie  internetowej  pod  następującym  adresem: 
www.  szpitalwsremie.pl  
13. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało 
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 PZP.

XVII. Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert.
 Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  uzyska  największą  liczbę  punktów  przy 
spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w niniejszym postępowaniu.
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne.

http://www.spsk2.pl/
http://www.spsk2.pl/


2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium:

- cena (Kc) –  znaczenie 60%

- termin dostawy (Kt) – znaczenie 40%

Ocena ofert wg powyższych kryteriów dokonywana będzie wg następujących zasad:

- zamawiający stosować będzie ocenę punktową.

Kryterium ceny (Kc) oceniane będzie na podstawie wzoru:

Cmin.
Kc = ------------- x 60

Cocen.

gdzie:

Cmin. – cena brutto oferty o najniższej cenie,

Cocen. – cena brutto oferty ocenianej.

kryterium – termin realizacji dostawy 40%

Oferta  przedstawiająca najkrótszy termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktow tj.40 .Pozostałym 
ofertom  zostanie  przyznana  odpowiadnio mniejsza liczba punktów .

Wartośc punktowa  terminu wyliczana wg wzoru:

       najkrótszy termin  realizacji
KT = --------------------------------------   x 100 x 40% = ilość punktów
       termin realizacji  oferty badanej 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą sumaryczną liczbę punktów 

wyliczonych wg wzoru:

S = Kc+Kt

gdzie:

Ks – suma punktów

Kc – liczba punktów z kryterium ceny,

Kt  - liczba punktów z kryterium terminu dostawy.

3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących ich treści. Wszystkie wyjaśnienia muszą być udzielone w formie pisemnej.

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom 
określonym w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
o kryteria wyboru.
3.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej  w terminie nie  krótszym niż 5 dni  od dnia  przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty faxem i drogą elektroniczną.



4. Umowa może zostać zawarta przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona 
tylko jedna oferta.
5. Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 
to  zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich 
ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, wymienione w art. 93 ust. 1 prawa zamówień publicznych - nie  
złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
 6. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (art. 23 ust. 1 pzp), zamawiający przed podpisaniem 
umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XIX. Zabezpieczenie wykonania umowy 
Nie wymagane.

XX. Istotne postanowienia umowy.
 Załącznik nr 5 do SIWZ

XXI. Środki ochrony prawnej
1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy 
działu VI PZP – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g PZP).

Załączniki do specyfikacji:
nr 1    - Oferta Wykonawcy
nr 1.1 – Pakiety nr od 1- 14
nr 2   - Oświadczenia z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp 
nr 3    - oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 
nr 4    - wzór umowy 

Specyfikację sporządził
pod względem

Procedury postępowania:                                                                    Przedmiotu zamówienia:

            Alina Pietrzak                                                                              Agnieszka Witkowska
     

Specyfikację zatwierdził
   

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

                                                         Prezes Zarządu                                                      



Załącznik Nr 1

OFERTA  WYKONAWCY

Data ................. 

Do Szpitala w Śremie Sp z o.o., ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na : bieżące  dostawy jedorazowych wyrobów higienicznych i 
chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego  im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z  o.o. 

ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy: 

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

Adres.………………………………………………………………………………………………………………………………………............

Nr telefonu.............................................................................................................................................

Adres e -mail:.........................................................................................................................................

nr KRS lub wpis do ewidencji :.................................................................................................................

nr Regon.................................................................................................................................................
      

nr NIP....................................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia :

Pakiet Wartość netto VAT Wartość brutto

Nr 1

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr 2

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr 3

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr 4

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I Oświadczenie Wykonawcy 



Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: 

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

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

tel. kontaktowy, faks, e- mail 

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

dane do umowy

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

II Termin dostawy wynosi ......dni (max.3 dni robocze). Termin dostawy należy podać w 
pełnych dniach roboczych, licząc od daty złożonego zamówienia.

III Oświadczenie Wykonawcy

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia  umowy, 
zostały  przez  nas  zaakceptowane i  zobowiązujemy się,  w przypadku wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.
4.Nie  zamierzam(y)  powierzać   do  podwykonania  żadnej  części  niniejszego  zamówienia  /zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom następujące części niniejszego zamówienia:  
  

 część/zakres  zamówienia                                      Nazwa( firma) podwykonawcy

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

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

Oświadczam, że Wykonawca jest:

□ mikroprzedsiębiorstwem* (definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)

□  małym przedsiębiorstwem* (definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

□  średnim przedsiębiorstwem* (definiuje przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 
pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR)

*odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/...........................................................................

2/ ..........................................................................



3/ ..........................................................................

4/ ..........................................................................

5/ ..........................................................................

                                                       Pieczątka i podpis 

                                                                                    ................................................................
                                                                                      /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/



 

Załącznik Nr 2

Zamawiający:

 

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
 w Śremie sp. z  o.o. ul. Chełmońskiego nr 1, 63-100 Śrem 

Wykonawca:

LP Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Nr telefonu/faksu

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.Bieżące  dostawy  jednorazowych   wyrobów higienicznych   i  chirurgicznych   dla  Szpitala 

Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.  z o.o., ZP/1/PN/17,  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)



INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

…………….……. (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)



Załącznik nr   3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

do przetargu nieograniczonego na:..............................................................

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że:

*nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 26.01.2015r r.

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

*należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 26.01.2015r r.

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

i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

(* niepotrzebne skreślić)

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

miejscowość i data podpis Wykonawcy



zalącznik nr 4

UMOWA  Nr ……/ZP/17( wzór)

Dnia                     roku w Śremie pomiędzy:
 
Szpital  Powiatowy  im.  Tadeusza  Malińskiego  w  Śremie  sp.  z  o.o. z  siedzibą  w  Śremie,   ul. 
Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem działający na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
0000390057, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Michał Sobolewski 

a
………………………………………………..………………… z siedzibą w …………………., ….… - ………., ………..
………………. ul. 

……………………………….. działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , 
zwanym dalej Dostawcą ,  reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………..

została  zawarta  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  z  zachowaniem przepisów ustawy  z  dnia  29 
stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2015r  poz  2164,z  późn.zm),  umowa 
następującej treści: 

§ 1
3. Przedmiotem  niniejszej  umowy  są  bieżące  dostawy  jednorazowych  wyrobów  higienicznych  i 

chirurgicznych
 zgodnie z Pakietem  nr  ..... z dnia ...............2017 roku, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Oferowany „asortyment” musi posiadać dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 
20 maj 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015,poz. 876 ze zm.).
3. Dostawca oświadcza, że oferowany asortyment odpowiada wszystkim cechom określonym w umowie.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać w żądanych przez Zamawiającego ilościach 
(wraz z wniesieniem towaru do Apteki Szpitala) na swój koszt i ryzyko najpóźniej w terminie .........dni  
od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania, po cenach określonych w Pakiecie nr ….
2.  O  wadach  towaru  możliwych  do  stwierdzenia  przy  odbiorze,  Zamawiający  zawiadomi  Dostawcę 
telefonicznie  potwierdzając  to  pismem, nie  później  jednak niż  w ciągu 2 dni  od dnia  zrealizowania 
dostawy.
3. Dostawca zobowiązuje się składane reklamacje przez Zamawiającego załatwiać w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania zgłoszenia o wadzie.
4. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy.

§ 3
1. Cena dostarczanego towaru została ściśle określona w Pakiecie Nr ….....Dostawcy.
2. Dostawca oświadcza, że w cenach jednostkowych zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą 
towaru bezpośrednio do Apteki, mieszczącej się w Szpitalu w Śremie.
3.  Zamawiajacy dopuszcza zmiany warunków umowy dotyczące ceny tylko i wyłącznie na podstawie 
zmiany wysokości stawki podatku VAT.
4.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto umowy, natomiast cena 
netto umowy pozostanie bez zmian.Zmiana ceny  brutto nastapi  automatycznie  i nie wymaga formy 
aneksu.

§ 4
1.Dostawca zobowiązuje się dostarczać wystawione przez siebie faktury wraz z dostawą towaru, lub 
przesłać pocztą elektroniczną lub dosłać pocztą, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy towaru, na 
adres Zamawiającego (63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1).
2. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za dostawy towaru przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od przedłożenia faktury w siedzibie 
Zamawiającego



3. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.
4. Dostawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z 
tej umowy.
5.Do kontaktu z Zamawiającym w sprawach wykonania umowy, Zamawiający upoważnia:

mgr farmacji Agnieszka Witkowska   tel.061 281 54 67
6. Do kontaktów z Dostawcą w sprawach wykonania umowy, Dostawca upoważnia:

....................................tel...................................

§ 5
1.Dostawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1.1. za opóźnienie w dostawie zamówionej  partii towaru w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej 

części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień, przy czym wysokość kary umownej naliczonej z tego 
tytułu nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy.

1.2. w przypadku wypowiedzenia umowy z winy  Dostawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy,

2. Kary umowne z różnego tytułu podlegają skumulowaniu.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych.

§ 6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  w 
przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonywania  umowy  przez  Dostawcę, w  tym  przede 
wszystkim w przypadku zaprzestania realizowania dostaw przez Dostawcę. 
3.  W  razie  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie 
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może 
wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4.  W  każdym  przypadku  wypowiedzenia  umowy,  Dostawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części umowy.

§ 7
1. Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych ( Dz.U. z 2015r poz  
2164,z późn.zm) niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2.     Zamawiajacy przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany stawki podatku   
VAT.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych (  Dz.U. z 2015r poz 2164,z późn.zm) oraz 
Kodeksu cywilnego.

§ 9
1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. 
2. Spory sądowe będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowa obowiązuje od dnia        roku. 
Termin realizacji pakiet Nr          od dnia            do            roku.

§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

                      Zamawiający Dostawca


	nr NIP....................................................................................................................................................
	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia :

