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II.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwana dalej ustawą.
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej SIWZ.

I.
ZAMAWIAJĄCY
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście
Reprezentowany przez:
Prezesa Zarządu – mgr Dorotę Konkolewską
Adres strony internetowej: www.szpital.swinoujscie.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego płyt z pleksy na
potrzeby pracowni Rtg do wykonywania Testów Podstawowych AEC Radiologii Cyfrowej zwanych
dalej „przedmiotem zamówienia” o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, kod CPV
38.57.00.00-1.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający wymaga aby oferowane przedmiot zamówienia spełniały wymagania określone w:
3.1 rozporządzeniu Ministra z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
4. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia określa załączony wzór umów - załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Dostawa winna być zrealizowana przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (pok.3.0110, III
piętro siedziby Zamawiającego, w dniach roboczych od godz. 0800 do godz. 1400), na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy.
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust 1 ustawy.
2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 ustawy,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy,
z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz.
1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.)
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3) Ponadto, o zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadają uprawnienia do powykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencja;
b) zdolności finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada
wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 2 400,00 zł,
4) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozd. VI SIWZ wg. formuły „spełnia/ niespełna”.
5) Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia Zamówienia publicznego stosuje się
przepisy dotyczące Wykonawców. Wykonawcy łącznie musza spełniać warunki udziału
w postępowaniu oraz żaden z Wykonawców oddzielenie nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1) Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa) ustawy, tj.
Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2) W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (sporządzony zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ);
b) Oświadczenie Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów o spełnieniu przez
nie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3) W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
części V pkt 2) SIWZ, Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące
dokumenty:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sporządzony zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ);
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadku
powoływania się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia są zobowiązani do dołączenia do
oferty egzemplarza pełnomocnictwa dla podmiotu reprezentującego Wykonawców. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia, składają jedną ofertę. Oświadczenie, o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy z Wykonawców składa oddzielnie.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o podmiotach
trzecich Wykonawcy składają łącznie, poprzez podpisanie oświadczenia przez pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Forma dokumentów:

a) wymagane dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, chyba, że
dla danego dokumentu wymagane jest złożenie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
b) w przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym
dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest dołączenie ich
tłumaczenia na język polski.
6) Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje.
Oprócz dokumentów wskazanych w pkt 2) – 4), Wykonawca zobowiązany jest także do złożenia:
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców
występujących wspólnie - Wykonawcy zobowiązani są załączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie;
b) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą
podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentów rejestrowych
– w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii;
c) Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe wymagania dotyczące
przedmiot Zamówienia;
d) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ).
7) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca posiada:
a) uprawnienie do wykonywania określonej działalności (jeżeli dotyczy). W celu potwierdzenia
posiadania przez Wykonawcę uprawnienia, Zamawiający żąda złożenia dokumentu
potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji,
zezwolenia lub licencji, a w przypadku braku takiego obowiązku – oświadczenia
Wykonawcy, że do prowadzonej działalności przepisy nie wymagają szczególnych
uprawnień
b) wymaganą sytuację ekonomiczną lub finansową. W celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda
złożenia dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 2 400,00 zł.
Dowód należy złożyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
8) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy składa
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane oświadczenie
oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
9) Zamawiający wezwie także Wykonawcę do złożenia kart charakterystyki oferowanych
materiałów w wersji papierowej i elektronicznej (w języku polskim) celem zweryfikowania, czy
oferowane produkty są zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz złożenia oświadczenia
o spełnieniu lub nie spełnieniu warunków wynikających ze stosowania rozporządzenia.

VII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust 3, dopuszczającym porozumiewanie się za pomocą
poczty elektronicznej.
2. Każda ze stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia przesłanego za
pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód
transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania
przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą emaila: zampub@szpital-swinoujscie.pl
przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ (w formacie WORD);
2) modyfikacja treści SIWZ;
3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26, art. 90 ustawy;
4) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek , o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy;
5) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa
w art. 87 ust. 2 ustawy;
6) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz
odpowiedź Wykonawcy;
7) samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
9) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania;
10) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiającego i Wykonawców na podstawie art.
185 ustawy.
4. Oświadczenia Wykonawcy kierowane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej,
zgodnie z ust. 2 wysyłane są z adresu poczty elektronicznej wskazanego w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca składa oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej w ten sposób, że przesyła
Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej skan dokumentu, wskazanego w ust. 3,
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub przez pełnomocnika,
którego umocowanie wynika z treści pełnomocnictwa złożonego do oferty.
5. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w pkt. 2, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej.

5)

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
6. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów, zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa
i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały
nowemu terminowi.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan
Tadeusz Koralewski – tel. 91/32-67-365 e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl, w poniedziałek,
środę i czwartek w godz. 0800-1200, we wtorek i piątek czwartek w godz. 1130-1500.
8. Adres do korespondencji:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 ŚWINOUJŚCIE
(pok. 2.010)
VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.
IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu 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 (zgodnie z art. 85 ust. 2
ustawy).
X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w języku polskim i sporządzona pismem maszynowym, na komputerze
lub ręcznie długopisem zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnienie powinno wynikać z dokumentów załączonych do
oferty – w szczególności z rejestru sądowego lub z udzielonego na piśmie pełnomocnictwa. Oferta
składana przez konsorcjum powinna zawierać oznaczenie podmiotów, które ją tworzą.
4. Podpis powinien być złożony w oryginale.
5. Kopie dokumentów (każda strona zapisana) powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

8. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. .
9. Wszystkie załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być
aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
10. Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej specyfikacji w językach obcych muszą być
przetłumaczone na język polski, poświadczone przez wykonawcę.
11. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione zgodnie z informacją zawartą
w niniejszej specyfikacji w sposób dokładny i bez dokonywania w nich zmian. Jeżeli którykolwiek
zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie
czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.
12. Oferta musi być spięta w sposób uniemożliwiający samoistne rozsypanie się.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
14. Jeżeli Wykonawca składa informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające
takie informacje, umieszczając je w odrębnej kopercie z napisem „zastrzeżone”.
15. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się
następujące oznaczenia:
a. Nazwa i adres Zamawiającego,
b. Nazwa i adres Wykonawcy,
c. Napis:
NAZWA WYKONAWCY
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN:
Dostawa płyt z pleksi na potrzeby Rtg Szpitala
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 03/01/2018., GODZ. 1200
i zaadresowanej do:
Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, II piętro, pokój Nr 2.010:
Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście
do dnia 03/01/2018. do godz. 1030
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie
przygotowane, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.
3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania
ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03/01/2017 r. o godz. 1200 w pokój Nr
2.018 - II piętro.
5. Przy otwarciu ofert, w części jawnej, mogą być obecni wszyscy zainteresowani.
6. Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
a)
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
b)
firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c)
cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte
w ofertach.
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

8. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w innych okolicznościach
wskazanych w ustawie.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczył w części jawnej, na jego wniosek Zamawiający
prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy pozostałych Wykonawców oraz proponowane
przez nich ceny.
XII.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny
podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie. Zaproponowana cena musi
być zgodna z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem
podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami.
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT= wartość brutto.
4. Na podstawie wartości brutto, Zamawiający w oparciu o kryterium:
a) 100 % - cena;
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 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. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany
jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku
6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca
się o udzielenie wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT
1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny. Kryterium stanowi najniższa cena.
2. Oferta z najniższą cena otrzyma maksymalna liczbę punktów, tj. 100 pkt.
3. Każda następna oferta zostanie przeliczona proporcjonalnie, według poniższego wzoru:
C min
Cof =-------------------------x 100
Co
Cof – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Co – cena oferty badanej.
4. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na dany pakiet (na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy) i udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANA DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, który zostanie wybrany, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą. Umowa może zostać zawarta w krótszym terminie w przypadku, gdy w trakcie prowadzonego
postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana
w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Strony ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
XVII. POUCZENIA OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego zasad określonych w ustawie, jak też w niniejszej SIWZ, przysługują środki
odwoławcze zawarte w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.

Wykaz załączników:
 Załącznik nr 1 – Formularz cenowy;
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
 Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy;
 Załącznik nr 5 - Projekt umowy;
 Załącznik nr 6 – oświadczenia dot. zgodności oferowanych produktów z ustawami.
Świnoujście, dnia 18/12/2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Zatwierdził dn.: 19/12/2017 r
Prezes Zarządu: Dorota Konkolewska

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/13/1/2017
Formularz ilościowo-asortymentowo-cenowy

Lp.
1
2

Nazwa asortymentu

Oferowany

Nr
katalogowy

Płyta PMMA do testów AEC 30 cm x
30 cm x 2 cm
Płyta PMMA do testów AEC 30 cm x
30 cm x 1 cm

j.m.

Ilość

szt

7

szt

1

Cena
Cena
Stawka
Wartość Wartość Wartość
jednostkowa
jednostkowa
VAT
netto
VAT
brutto
netto
brutto

Razem

Miejscowość: ……………………….. dn.: …………………………………..
……………………………………
Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ ZP/13/1/2017
I. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz ……......................................................................
.....................................................................................................................................................................
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pt.
Dostawa płyt z pleksi na potrzeby pracowni Rtg spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.,
oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące :
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej,
3. wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Miejscowość: ……………………….. dn.: …………………………………..
……………………………………
Podpis osoby upoważnionej

II.

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

(należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):
Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):
Pełna nazwa/firma i adres……………………………………..
KRS/CEiDG podmiotu trzeciego:……………………………..
Wskazanie warunku którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego:……………………………………..
Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów wymienionych powyżej nie zachodzą podstawy
wykluczenia
z postępowania w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
_____________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ ZP/13/1/2017
_____________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz ……....................................................................
................................................................................................................................................................
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pt.
Dostawa płyt z pleksi na potrzeby pracowni Rtg spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.,
oświadczam, że w stosunku do podmiotu, który reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Miejscowość: ……………………….. dn.: …………………………………..
…………………………………
Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 4 do SIWZ ZP/13/1/2017
FORMULARZ OFERTWOWY
Na: Dostawa płyt z pleksi na potrzeby pracowni Rtg spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa......................................................................................................................................
Siedziba...................................................................................................................................
Adres e-mailowy: ………………………………..@...............................................................
Nr telefonu................................................... Nr fax: ................................................................
NIP.........................................................................................................................................
REGON..................................................................................................................................
KRS: ………………………………………………
Nr konta Bankowego: …………………………………………………………………………..
Osoba upoważniona do podpisania umowy: …………………………………………….
Dane dotyczące Zamawiającego
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7
72-600 Świnoujście
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę Dostawa płyt z pleksi na
potrzeby pracowni Rtg, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla tego postępowania składam niniejszą ofertę.
1. Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:
CENA NETTO

........................ złotych (słownie: .........................................
............ zł)

VAT……%

........................
............ zł)

złotych

(słownie:

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

CENA BRUTTO

........................
............ zł)

złotych

(słownie:

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

Oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczam, że przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dni a zawarcia umowy.
2. Oświadczam, że cena brutto niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym
z wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
5. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
6. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych
części zamówienia:
Lp.
Firma (nazwa) podwykonawcy
Część (zakres) zamówienia
1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
7. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
8. Oświadczam, że zaoferowane produkty spełniają wymagania wskazane w SIWZ oraz są zgodne
z przepisami prawa i dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z ich
przeznaczeniem
9. W przypadku wyboru naszej oferty u Zamawiającego nie powstaje/powstanie1 obowiązek
podatkowy (zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług).
10. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …….... stronach.
11. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach .............. stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
12. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1) ……………………………………………...............................................................
2) ……………………………………………..............................................................
III. Inne informacje Wykonawcy:
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Miejscowość ………………………………… data …...............…………………..
………………………………………….
Podpis osoby (osób) uprawnionych

Załącznik nr 5 do SIWZ ZP/13/1/2017

UMOWA
dostawy nr ......./PP-Rtg/2018

zawarta w dniu ................... pomiędzy:
Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu przy
ul. Mieszka I 7, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego
– rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000490038 (NIP: 855-158-34-67),
o kapitale zakładowym 4 010 000,00 zł
reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu – Dorotę Konkolewską
zwaną dalej „Szpitalem” lub „Zamawiającym”,
a
..................................................................................................
zwanym w treści umowy „Dostawcą”
reprezentowanym przez:
.........................................................................................
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę płyt z plesy na potrzeby pracowni Rtg spółki szpitala
Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. (zwanych dalej „przedmiotem dostawy” lub
„materiałami”) na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579):
§ 1 Przedmiot zamówienia
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć bezpośrednio do Działu Techniczno-Gospodarczego
mieszczącego się w Świnoujściu, przy ul. Mieszka I 7 pok. 3.010 (III piętro), a Szpital zobowiązuje
się do odbioru przedmiotu dostawy szczegółowo określonego co do asortymentu i ilości
w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Dostawca dostarczy przedmiot dostawy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy do godziny 1330.
3. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami
i został dopuszczony do obrotu.
§ 2 Realizacja przedmiotu umowy
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko, w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy ze Szpitalem.
2. Dostawca zapewnia realizację dostawy w oryginalnych opakowaniach oraz własnym transportem
gwarantując należyte zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed czynnikami pogodowymi,
uszkodzeniami itp. Transport przedmiotu dostawy będzie odpowiadał wymaganiom przewidzianym
w obowiązujących przepisach i dostosowany będzie do właściwości przedmiotu dostawy.
3. W przypadku braku przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Dostawca
dostarczy Szpitalowi produkt równoważny w cenie określonej w niniejszej umowie, po uprzedniej
akceptacji Szpitala.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy należytej jakości. Przedmiot dostawy
winien posiadać dokumenty wynikające ze stosownych aktów prawnych, które zostaną okazane
Zamawiającemu na każde wezwanie, w terminie 3 dni od wezwania.

5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamówieniem, a dokonaną dostawą, Szpital
zgłosi ten fakt Dostawcy w ciągu 7 dni od dnia odbioru przedmiotu dostawy, chyba, że stwierdzenie
rozbieżności w tym terminie będzie niemożliwe lub utrudnione, także ze względu na niekorzystanie
z przedmiotu dostawy. Inne zauważone wady Szpital zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich
wykryciu.
6. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad w terminie 3 dni
od dnia zgłoszenia wady.
7. Skorzystanie przez Zamawiającego z roszczeń z tytułu gwarancji nie wyłącza uprawnień z tytułu
rękojmi. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji bądź rękojmi następuje wedle wyboru
Zamawiającego.
§ 3 Wykonanie zastępcze
1. Jeżeli Dostawca nie wywiąże się terminowo z dostawy lub nie dostarczy produktów wolnych od wad,
Szpitalowi przysługuje prawo rezygnacji z dostawy lub części dostawy niedoręczonej w terminie lub
wadliwej i dokonania interwencyjnego zakupu u innego Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy (koszt
transportu, różnica w cenie), bez odrębnego wzywania.
2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia
Dostawcy.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

§ 4 Wynagrodzenie
Za dostawę przedmiotu dostawy, Szpital wypłaci Dostawcy wynagrodzenie w wysokości:
- ………………………… zł netto (słownie:…………./100)
- …………………………. zł VAT (słownie:………………/100)
-…………………………..zł brutto (słownie:…………………………./100)
Ceny brutto są cenami ryczałtowymi i zawierają w sobie w szczególności także koszt transportu
przedmiotu dostawy do siedziby Szpitala oraz cło i podatek od towarów i usług.
Zapłata należności za realizację przedmiotu dostawy wynikającego zo zawartej umowy nastąpi
przelewem na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze po doręczeniu zamówionych produktów,
w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Szpitalowi.
W przypadku realizacji kilku umów przez tego samego Dostawcę, pozycje dotyczące niniejszej
umowy winny być fakturowane na oddzielnej fakturze.
Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo zrealizowany i odebrany przez Szpital bez
zastrzeżeń przedmiot dostawy.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Szpitala.

§ 5 Rozwiązanie, odstąpienie od umowy
1. Szpital zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez
wypowiedzenia w przypadku:
a) nieprzedstawienia przez Dostawcę na żądanie Zamawiającego dowodu dopuszczenia produktu
do obrotu lub innych dokumentów potwierdzających, że produkt spełnia wymogi określone
w przepisach prawa,
b) niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji zamówień,
c) dostarczenia towaru złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy;
d) nieprzedstawienia dowodu ubezpieczenia, zgodnie z § 7;
e) innego istotnego naruszenia postanowień umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Szpital może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Dostawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze,
a Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za zrealizowaną część umowy.

§6
1. Jeżeli Szpital rozwiąże umowę z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 1, Szpitalowi przysługuje
prawo dokonania interwencyjnego zakupu przedmiotu dostawy u innego Dostawcy na koszt i ryzyko
Dostawcy (transport, różnica w cenie).
2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia
Dostawcy
§ 7 Dowód ubezpieczenia
1. Dostawca niniejszym oświadcza, ze posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania
niniejszej umowy) umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę 2 400,00 zł.
Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi załącznik do umowy złożonej oferty.
2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez okres trwania niniejszej
umowy i w odpowiednim terminie przedstawi dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, wraz
z potwierdzeniem zapłaty składki na kolejny okres.
3. W przypadku powzięcia przez Szpital wątpliwości co do prawdziwości zawarcia umowy
ubezpieczenia, Szpital jest uprawniony do żądania od Dostawcy przedłożenia dowodu
ubezpieczenia, w tym potwierdzenia Zakładu Ubezpieczeń, że umowa ubezpieczeniowa została
zawarta przez Dostawcę zgodnie ze złożoną kopią dowodu zawarcia ubezpieczenia. Dostawca złoży
dowód w terminie 14 dni od dnia wezwania. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia zostanie
przedłożony na każde żądanie Szpitala, w terminie 3 dni od dnia wezwania.
§ 8 Kary umowne
1. Dostawca zapłaci Szpitalowi karę umowną w przypadku:
a) opóźnienia w realizacji dostawy lub dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem (braki
ilościowe lub jakościowe) lub opóźnienia w dostarczeniu produktu wolnego od wad - w wysokości
0,3% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej z zamówieniem/wadliwej dostawy za każdy dzień
opóźnienia, za każde opóźnienie lub za każdą niezgodną z zamówieniem dostawę, z tym że kara
nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy,
b) w razie niedostarczenia dostawy - w wysokości 10 % umownej wartości netto niedostarczonej
części dostawy,
c) za rozwiązanie/odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy – w wysokości 5 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Szpital będzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
§ 9 Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
2. Stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy, Szpital dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku
zmiany dotyczącej:
a. nastąpiła zmian nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia – w zakresie określenia
przedmiotu umowy;
b. wprowadzenia zamienników o takich samych parametrach o ile nie będą droższe niż cena
ofertowa – w zakresie określenia przedmiotu umowy;
c. w przypadku wygaśnięcia pozwolenia na sprzedaż lub wycofanie wyrobu z produkcji, na inny
o tych samych parametrach i cenie;
d. wprowadzenia tańszego zamiennika o takich samych parametrach i niższej cenie;
e. dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez
Dostawcę;

f.

zmiany cen mogą także nastąpić w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy
zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania
umowy. Aneks powinien zawierać uzasadnienie wraz z kalkulacją ceny;
g. nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku
i zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym
zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż określona w umowie
chyba, że niemożność sprzedaży po tej samej cenie wynika z przyczyn niezależnych od
Dostawcy, w szczególności, jeżeli ze względu na cenę producenta dostarczenie produktu po
umówionej cenie groziłoby Dostawcy stratą – w takiej sytuacji dopuszcza się możliwość zmiany
ceny.
3. Postanowienia ust. 2 nie oznaczają deklaracji zgody Szpitala na dokonanie zmiany umowy
w wymienionych przypadkach, względnie na podjęcie rokowań idących w tym kierunku. Zgoda
należy tu od swobodnej decyzji Szpitala. W każdym przypadku Szpital może odmówić zmiany lub
podjęcia rokowań bez podania przyczyny, lub nie składać żadnych oświadczeń w tym względzie
z równorzędnym skutkiem jak brak zgody.
§ 10 Inne postanowienia
1. Osobą uprawnioną do kontaktu ze Szpitalem ze strony Dostawcy jest:……
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcą ze strony Szpitala są:…..
3. W przypadku zmiany adresu siedziby Dostawca winien ten fakt zgłosić niezwłocznie Szpitalowi,
a jeżeli tego nie uczyni, to pisma doręczone pod dotychczasowy adres będą uważane za
doręczone prawidłowo.
4. Oświadczenia Szpitala wymagające doręczenia Dostawcy na piśmie są skuteczne, jeżeli zostaną
dokonane listem poleconym na adres siedziby Dostawcy lub wskazany przez niego adres do
doręczeń.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny.
6. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szpitala.
7. Dostawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z umowy, a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Szpitala na
podstawie niniejszej umowy bez jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Dostawcy
i dwa egzemplarze dla Szpitala.
Wykaz załączników:
1. Wykaz ilościowo- asortymentowo- cenowy przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ,
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……..
3. SIWZ z załącznikami.
SZPITAL
DOSTAWCA

Załącznik nr 6 do SIWZ ZP/13/1/2017
OŚWIADCZENIA
Wykonawcy złożone w postępowaniu pn:
Dostawa płyt z pelsy na potrzeby pracowni Rtg dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.,
1
1. Oświadczam, że :
1.1 oferowane produkty spełniają wymogi rozporządzeniu Ministra z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej oraz zostały dopuszczone zgodnie z powyższym rozporządzeniem
do obrotu;
1.2 oferowane produkty nie wymagają spełnienia wymogów rozporządzeniu Ministra z dnia
12 listopada 2015 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
………………………………………….
Podpis osoby (osób) uprawnionych

1

- skreślić niepotrzebne

