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Znak sprawy SZP-332-08KO-2019                                                                
 
 

Specyfikacja 
 dotycząca Konkursu  ofertowego o wartości poniżej 30 tyś.  €   

 
      Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. prof.  Stanisława 
Popowskiego z siedzibą w Olsztynie (10-561)  przy ul. Żołnierskiej 18a, ogłasza postępowanie 
prowadzone w trybie „Konkurs  ofert” na przedmiot zamówienia, który stanowią dostawy 
filtrów do systemów klimatyzacji i wentylacji 
 
Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest w trybie konkursu ofert  o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej równowartości wyrażonej w PLN 30 tyś. €. określonej w przepisach, ustawy Prawo zamówień 
publicznych art.  4 pkt 8 w oparciu o przepisy: 
        - Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.); 

- Regulaminu wewnętrznego Szpitala dla zamówień o wartości nie przekraczającej  wyr. w PLN równowartości 30 
tyś. €; 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w 
Olsztynie 
Adres: ul. Żołnierska 18a,  10 - 561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843       Regon 000295580   
Telefon 089-5393455                                                                                                                                                         
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 07.30 -15.00. 
Telefon 089-5393455 

        Adres internetowy :  www.wssd.olszyn.pl 
 

1. Sposób porozumiewania się i osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami 
  

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

listownie lub droga elektroniczną. 
4) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

5) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji zamówienia. 
Zamawiający  udzieli wyjaśnień, nie później niż 1 dzień, przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek       o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie późnij niż 
końca dnia połowy wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do 
zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.    

6) Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu 
składania wniosków przez wykonawcę i jego zapytań do Specyfikacji. 

7) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

8) Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem 
terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten 
sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację  zamówienia. 

10) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz potwierdzania wpływu wszelkiej 
korespondencji, wniosków, oświadczeń, zapytań, wyjaśnień  i ofert, które dotyczą przedmiotowego 
postępowania jest:        Inspektor ds. zamówień publicznych - Piotr Wichowski, adres email: 
przetargi@wssd.olsztyn.pl, telefon 089 5393 472, telefon kom. 602 816 546, w dni robocze 
(poniedziałek - piątek) w godz. 8.00-15.00. 
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        3.      Opis przedmiotu zamówienia, wymagania i warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu 
zamówienia,    kryterium oceny ofert, termin związania ofertą, warunki płatności, umowa w sprawie 
zamówienia, wybór ofert i inne. 
 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z dostarczeniem loco Magazyn ogólny Zamawiającego 
fabrycznie nowych, nieużywanych filtrów zewnętrznych i wewnętrznych do posiadanych przez Szpital 
systemów wentylacji i klimatyzacji. Utylizacja zużytych filtrów leży po stronie Zamawiającego.  
 
3.2 Zamówienie składa się z jednej części. Przedmiot obejmuje 2 rodzaje filtrów: Hepa i pozostałe. 
Łączna ilość pozycji w zadaniu 46. Łącznie zamawianych jest    409 szt. filtrów.   
 
Nie dopuszcza się oferowania produktów równoważnych.   
 
 3.3  Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie w okresie 24 miesięcy. Termin dostaw częściowych do 14 
dni roboczych od daty przesłania zamówienia do wykonawcy. 
3.4  Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne, wybrane pozycje w zadaniu. 
3.5. Warunki i termin płatności. Należne wynagrodzenie płatne będzie do 30 dni od daty przekazania 
Zamawiającemu wystawionej faktury VAT/rachunku. Płatności odbywać się będą na podstawie protokołu 
przyjęcia przedmiotu zamówienia bez wad.    
3.6 Na dostarczony przedmiot zamówienia wykonawca udzieli gwarancji producenta na okres minimum 12 
miesięcy na każdy filtr oddzielnie lub zbiorczo  – do uzgodnienia po udzieleniu zamówienia.. 
 3.7. Kryterium oceny ofert stanowi w 100% cena. 
3.8. Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia zostanie zawarta umowa, której 
wzór stanowi Załącznik Nr 2. 
 
        4.   Forma złożenia oferty, termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia 12-02-2019 r. godz. 12.00 w formie pisemnej, w zamkniętej 
kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem „OFERTA FILTR nie otwierać 
przed 12.02.2019 r. godz.13:00” -  osobiście lub przesyłając na adres: Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy ,    10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a - Sekcja zamówień publicznych (pok. nr 
01). 
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.02.2019 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, Sekcja 
zamówień publicznych pok. nr 01. 
3) Oferty złożone po wyznaczonym terminie określonym w ppkt. 1 będą zwrócone do wykonawcy bez 
ich  otwierania. 

UWAGA. Przed wyborem ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny ofertowej  w 
celu jej obniżenia. Negocjacje będą prowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (e-mail)  z każdym Wykonawcą, który złoży ważną ofertę, i który wyrazi taką zgodę. 
Informacje dot. danych kontaktowych oraz nazwisko i imię osoby up. do prowadzenia negocjacji 
należy podać w zał. nr 1 do SIWZ. pkt. 1. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do prowadzenia 
negocjacji jest Piotr Wichowski. O terminie i czasie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców 
telefonicznie.  
  
         5.   Wymagane dokumenty. 

  5.1.  Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
         1)        Pełnomocnictwo do podpisywania oferty jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona  
                  na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 1 /oryginał/. 
         2)     Formularz ofertowy  - wzór Załącznik nr 1 wraz z opisem oferowanego przedmiotu zamówienia.   
         3)     Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi Załącznik nr  3. 
          

 
  6.   Inne postanowienia. 

1) Każdy wykonawca, który złoży ofertę zostanie powiadomiony pisemnie o rozstrzygnięciu 
postępowania. O terminie i miejscu zawarcia umowy wybrany wykonawca, którego oferta 
zostanie jako najkorzystniejsza  zostanie powiadomiony pisemnie e-mail lub faksem. Umowa 
zostanie zawarta niezwłocznie po  wyborze oferty najkorzystniejszej. 

2) Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 
przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że 
cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem, realizacją zamówienia,  dostawą 
przedmiotu zamówienia, jego rozładunek itp, które wynikają wprost,  jak również nie są ujęte,  a 
będą niezbędne do wykonania zadania tj. np. podatek VAT, koszty dojazdu itp. 

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 



3 

 

4) Oferty nie obejmujące całego zakresu przedmiotu zamówienia lub obejmujący inny rodzaj 
zamówienia, nie będą podlegały ocenie i zostaną uznane jako nieważne. 

5) Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych przez wykonawców z tytułu przygotowania 
 i złożenia oferty. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia 
postępowania - na każdym jego etapie (przed zawarciem, podpisaniem umowy), bez podania 
przyczyn w szczególności: w przypadku gdy cena  oferty najkorzystniejszej z pośród złożonych 
do postępowania przekraczać będzie wysokość środków jaką  przeznaczył Zamawiający na 
realizacje zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

7) Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta choćby do postępowania złożona została 
tylko jedna ważna oferta.   

8) Dopuszcza się wykonanie przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców. 

9) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert 
wariantowych lub  równoważnych. 

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty,  
a także prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów, które będą 
zawierały błędy lub wady lub gdy będzie brak wymaganego dokumentu w ofercie. 

      
          7.   Załączniki: 

          Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;   
          Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia  
          Załącznik nr  3 - Oświadczenia wykonawcy. 
          Załącznik nr 4 -  Umowa - projekt; 
 

SIWZ opracował: Inspektor ds. zamówień publicznych - Piotr Wichowski  /podpis 
nieczytelny/      
                      
 
 
 
 
 
Sprawdzono pod względem merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. techniczno-
eksploatacyjnych    mgr Janusz Góra    /podpis nieczytelny/                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
  Zatwierdzam                                         _____________________ 

 dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek 
            DYREKTOR SZPITALA 

   /podpis nieczytelny/ 
Olsztyn, dnia 07-01-2019 r.
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Znak sprawy SZP-332-08KO-2019                                                                                                               Załącznik 1 
                                                                 

 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
1.Dane dotyczące wykonawcy* 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa: ................................................   
Numer telefonu:  0 (..) ........................................   (GSM) ...................................   
Numer faksu:  0 (..) ........................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:  ................................................ 
Godziny urzędowania                ................................................  
Nr rachunku bankowego           ........................................................................................................................... 
 
2. Dane dotyczące zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. prof.  dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 
adres siedziby:  ul. Żołnierska 18a ; 10-561 Olsztyn 
NIP 7392954843                                                          Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
 
Nawiązując do  zamówienia, którego przedmiotem są dostawy filtrów do systemów klimatyzacji i wentylacji (nr 
sprawy: Znak sprawy SZP-332-08KO-2019)  oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zamówienia  
za cenę łączną: 
 
Cena netto zł. Podatek VAT w zł. Stawka VAT % Cena brutto zl 
    

 

Osoba upoważniona do prowadzenia negocjacji cenowych w imieniu 
Wykonawcy  .......................................................nr telefonu....................e-mail LLLLLLL.. 
 
4. Oświadczam, że : 
 
1) Wykonam zamówienie  w wymaganym w SIWZ okresie. 
2) Akceptuję termin płatności określony w Specyfikacji.   
3) Dostawa i realizacja gwarancji przedmiotu zamówienia będzie odbywać się zgodnie z warunkami  
i instrukcjami technicznymi filtrów i wymogami Zamawiającego zawartymi w umowie. Reklamacje  
i  wnioski   Zamawiającego,  należy kierować na adres: Nazwa i adres oraz nr telefon  i fax  lub  
e-mail.............................................................................................................................................................* 
4) Osobą odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu zamówienia 
jest  ..................................................................................   nr telefonu ............................fax .............................* 
5) Termin związania ofertą - 30 dni. 
 
5.  Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji zamówienia. 
 
5.1.Oświadczamy, że pozyskaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje dot. wykonania przedmiotu 
zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
5.2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w pkt. 4 ppkt 5). 
5.3 . Oświadczamy, że załączone do warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia 
zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. 

5.4 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. 
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5.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr zadania i pozycje w zadaniu)  
 
6. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę 
 
Do oferty załączam nw.: 
- .................................................................................................. 
- R............................................................................................... 
- R............................................................................................... 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.......................itd. 
 
7. Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: /podać jeśli dotyczy/ 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRR.................................................................... 
 
8. Inne informacje wykonawcy: 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR........... 
 

9. Oświadczam, iż wykonam  przedmiot zamówienia bez/z  udziałem  podwykonawców, którym powierzam 
zakres zamówienia ..........................................* 

 
10. Oferta zawiera razem ....................stron. 
 
 
 
Miejscowość i data ................................................................ 
 
 
 
 
      ______________________________                                         _____________________________ 
                      Imiona i nazwiska osób                                              Czytelne  podpisy osób uprawnionych do 
   uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                                                         reprezentowania wykonawcy   
 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
 
 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas 
ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku 
podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. 
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                                          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                 Zał. nr 2 

Filtry komorowe, kasetowe, absolutne HEPA i inne. 

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia, typ i wymiar Ilość Jedn. miary Cena netto 
Wartość 

netto 
Podatek 

VAT 
Wartość brutto 

Nr katalogowy i 
producent 

1. FK-5/360/6K    (wymiary) 592x592 (mm) 13 szt      

2.       FK-5/360/3K   287x592 mm 8 szt      

3. FK-5/360/6K    592x287 8 szt      

4. FK-5/360/3K    287x287 4 szt      

5. FK-4/360/6K    592x592 8 szt      

6. FK-4/360/3K    287x592 3 szt      

7. FK-4/360/6K    592x287 5 szt      

8. FK-4/360/3K   287x287 1 szt      

9. FK-7/600/8KW  592x592 13 szt      

10. FK-7/600/4KW   287x592 8 szt      

11. FK-7/600/8KW   592x287 8 szt      

12. FK-7/600/4KW   287x287 4 szt      

13. FK-9/600/8KW    592x592 5 szt      

14. FK-9/600/4KW   287x592 5 szt      

15. FK-9/600/8KW   592x287 3 szt      

16. FK-9/600/4KW   287x287 3 szt      

17. KM G4   592x592x100 6 szt      

18. KM G4   592x287x100 6 szt      

19. KD G4   879x287x100 6 szt      

20. KD G4   592x287x100 6 szt      

21. KD G4   592x592x100 6 szt      

22. KD FK9   592x592x600 2 szt      

23. KD FK9   287x592x600 2 szt      

24. KD FK9   879x287x600 2 szt      

25. G4    610x575x100 6 szt      

26. FK7   510x510x600 2 szt      

27. G4   910x875x100 6 szt      

28. FK7   810x810x600 2 szt      

29. G4   910x875x100 6 szt      
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30. FK7   810x810x600 2 szt      

31. FA 457x457x80 12 szt      

32. FA 575x575x80 2 szt      

33. FA13/50 610x610x80  16 Szt.      

34. FA13/50 610x305x80  8 Szt.      

35. FA13/50 610x610x150  16 Szt.      

36. FA13/50 405x405x150  2 Szt.      

37. Nawiewnik ANF5-BO/SM/8(H13) króc. Przył. 
D200 wym. 610x610x80mm 

12 Szt.      

38. Nawiewnik  ANF3-BO/SM/8(H10) króc. Przył. 
D200, wym. 405x405x80 

2 Szt.      

39. Nawiewnik  ANF3-BO/SM/8(EU9) króc. Przył. 
D200, wym. 405x405x80 

8 Szt.      

40. Nawiewnik ANF5-BO/SM/8(EU9) króc. Przył. 
D250, 610x610x80 

4 
 

Szt.      

41. Nawiewnik NVF-2/BO/SM/8 z filtrem H 13 króc. 
Przył. D200, 405x405x80 

20 Szt.      

42. Nawiewnik laminarny NSL 3/4-8 z filtrem H13 
króc. Przył. D200, wym. 610x610x69 

44 Szt.      

43. Nawiewnik laminarny NSL 5/5-8 z filtrem H13 
króc. Przył. D200, wym. 610x610x69 

96 Szt.      

44. Filtr kanałowy KFA-800x315-80-F-0 [H10] króc. 
Przył. D200, wym. 610x315x80 

2 Szt.      

45. Filtr kanałowy KFA-400x315-80-F-0 [H10] króc. 
Przył. D200310x310x80 

2 Szt.      

46. Filtr kanałowy KFA-400x315-80-F-0 [H13] króc. 
Przył. D200, wym. 305x305x80 

4 Szt.      

Razem     

 

Miejscowość, data i podpis wykonawcy ............................................................ 

 

Wymagania dot. przedmiotu zamówienia.  
1. Dotyczy zamawianych filtrów poz. 31-46. Obudowy filtrów mają być wykonane w ramie MDF lub stalowej, ocynkowanej. 

2. Dotyczy zamawianych filtrów poz. 1-30. Obudowy filtrów mają być wykonane w ramie MDF lub stalowej, ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego. 

3.  Filtry maja posiadać uszczelki półokrągłe, silikonowe, które mogą być dostarczane osobno.  

4.  Filtry maja być wykonane z materiałów, które spełniają wymagania dla Norm obowiązujących na terenie RP dla tego rodzaju wyrobów. 

5. Klasa dokładności wymagana dla filtrów komorowych: F7. Klasa dokładności wymagana dla filtrów kasetowych:  G4. Klasa dokładności wymagana  dla filtrów  absolutnych: H13. W przypadku 

braku w poz. informacji, należy dobrać filtr wg obowiązującej Normy PN EN 779. 

6. Grubość ramy filtrów kieszeniowych – 25mm 

7. Należy przyjąć klasę filtracji zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się w tabeli.  
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    Załącznik nr 3 
 

Wykonawca: 
RRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRR 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
   Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: dostawa filtrów do 
systemów klimatyzacji i wentylacji  (nr spr. SZP-332-08KO/2019), prowadzonego przez Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
 

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.  
 
       RRRRRRRRRRRRRRRR 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. RRRR. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.. 
 
RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRRRRR. r.  
 
       RRRRRRRRRRRRRRRR 

(podpis) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRRRRR. r.  
 
       RRRRRRRRRRRRRRRR 

(podpis) 
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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. 
 
 
RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRRRRR. r.  
 
       RRRRRRRRRRRRRRRR 

(podpis) 
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                   Zał. nr 4.  

UMOWA -projekt NR  SZP/08/2019/PW                                                                   

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ...............2019r.   pomiędzy : 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie        

adres siedziby:  10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a  

NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580 

reprezentowanym przez: 

1.     Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek 

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

 
            NIP                                           Regon    

reprezentowanym przez: 

1.   ...................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
        Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie konkursu ofertowego na dostawę: 
„Filtry do zewnętrznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”  dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia 07-02-2019r.  (znak sprawy: SZP-332-08KO/2019), opartego na  
przepisach kodeksu cywilnego i wybranych przepisach ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 
publicznych” (Tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. nr 1986 z p. zm.), w ramach   zamówienia została wybrana 
oferta w/w Firmy.         

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w ofercie Wykonawcy z 
dnia .................2019r. 

2.  Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do ........... zł.  

3. Do wymienionej w ust. 2 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości .................... zł.  

4. Razem brutto poz. nr  2 i 3 ....................zł. 
 

§ 2 

1. Ustalona ilość przedmiotu zamówienia  może ulec zmniejszeniu o 10%, stosownie do rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego.  

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia cen jednostkowych, określonych w zał. nr 
1 do niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, nie  będą słu-
żyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okre-
sie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 9 ust.1.  Zmiana terminu wymagać 
będzie formy pisemnej – aneks do umowy. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania objętych ni-
niejszą umową, w zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany  te nie wymagać będą formy pisemnej. 

 
 

§ 3 
1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez Zamawiają-

cego pisemnie, faxem lub email. 
2. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w terminie do 14 dni roboczych (za dni robocze przyjmuje się 

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania przez Wyko-
nawcę zamówienia.   
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3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia, pisemnie, faksem lub e-mail Zamawiającego 
w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu dostawę przedmiotu umowy w terminie okre-
ślonym w ust. 2.  

4. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego -  Magazyn Ogólny Szpitala,  na koszt   
i ryzyko Wykonawcy.    

5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Wykonawca 
nie dotrzymuje terminów dostaw określonych w ust 2, z zastrzeżeniem, iż będzie to co najmniej trzecia zwłoka 
w 2 miesięcy.  

 
§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki,  normy jakościowe 
 i terminy ważności dostarczanego towaru w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia. 
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o 
tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub e-mail. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w 
następującym terminie: 

- braki ilościowe w ciągu 7 dni roboczych , 
- wady jakościowe w ciągu 10 dni. 

3.   W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w terminie do 4 dni 
roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, na okres rozpatrywania  re-
klamacji Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 3 dni roboczych) zamienną  partię towaru 
zgodną z zamówieniem. 

4.Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy, 
który nie został zamówiony przez Zamawiającego, niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadają-
cego określonego w umowie terminu przydatności do użytkowania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do 
wystawienia faktury korygującej VAT w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go pisemnie, telefonicznie, fak-
sem, e-mail przez Zamawiającego. 
5. W przypadku spowodowania uszkodzenia mienia Zamawiającego - urządzenia klimatyzacji lub wentylacji, na 

skutek wady fabrycznej dostarczonego przedmiotu zamówienia (np. rozszczelnienie lub pękniecie obudowy 
produktu lub elementu filtrującego - filtra w trakcie pracy urządzenia, które to uszkodzenia filtra powstały nie z 
winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów naprawy tego urządze-
nia i ewentualnych innych strat poniesionych przez Szpital z tyt. tej wady.  

6.   Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zama-
wiającego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 lub naruszenia postanowień § 4 ust. 3 Za-
mawiającemu przysługuje prawo do nabycia nie dostarczonego przedmiotu umowy u osób trzecich, 
a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca na podstawie stosownego dokumentu. 

 
§ 5 

1.  Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek banko-
wy Wykonawcy należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1, w terminie 
do 30 dni, licząc od daty otrzymania  faktury lub rachunku od Wykonawcy. 

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania należności na rachunku Wykonawcy.  
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  
4. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowa-

niem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od  towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy. 
5. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej lub nr katalogowemu ujętego w ofercie 

Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy. 
6. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia przedmiotu 

sprzedaży oraz odpowiedniego transportu do miejsca,  o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej 

przez okres trwania umowy. 
8. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty 

będą obowiązywały również dla tej umowy z zachowaniem formy pisemnej. 
9. Wszelkie ewentualne żądania zmiany cen wymagają udokumentowania przez Wykonawcę (kopia dokumentu, 

który stanowi podstawę do żądania zmiany cen) oraz akceptacji Zamawiającego oraz zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

10. Aneks o korekcie cenowej powinien być złożony najpóźniej z następną dostawą  przedmiotu zamówienia. 
11. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego zamówienia. 

 
 

§ 6 
1.    Zmiany w treści umowy. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści 
zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 
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1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
1.3 dopuszcza się  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych małoistotnych  posta-

nowień do umowy jeżeli,  konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

1.4 w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu 
konfekcjonowania, 

1.5 w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: zakoń-
czenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu itp.  

1.6 zmiana nazwy Zamawiającego 
1.7 Zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadki niewykorzystania w ilości lub wartości przedmiotu 

umowy 
 
2.  Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 ppkt 1.5 Wykonawca przedstawi pisemne 

zawiadomienie producenta. 
3.  Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 2 ppkt 1.5 w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje produkt 

równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Cena jednostkowa proponowanego 
produktu nie może być wyższa niż produktu oferowanego w ofercie wykonawcy stanowiącej zał. do niniejszej 
umowy. 

4.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr ra-
chunku bankowego); 

b) zmiany danych teleadresowych,; 
6. Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego 
akceptacji przez Strony. 
 

§ 7 
Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku 
których, doszłoby do zmiany Stron umowy. 

 
§ 8 

1.   Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie  
      dostarczonej partii towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 1,00 % wartości netto niedostarczonej części tej partii, za 
każdy dzień zwłoki.  
2. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w 
wysokości 9,99 % wartości zamówionych, a nie dostarczonej partii towaru.  
3.W przypadku  odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie 
zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 9,99% wynagrodzenia określonego w § 1 ust.4 od  
wartości brutto  niezrealizowanej umowy.  
4.Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

wysokość kar umownych. 
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających z 

realizacji niniejszej umowy. 
6. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów równoważnych, regenerowanych, zamiennych i innych 

niż określone w ofercie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w 
wysokości 100% ceny ofertowej zamawianej partii wg cen tego produktu w ofercie Wykonawcy. 

 
 

§ 9 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od .............2019r. do R.....2021 r. przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się 

za zrealizowaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 ust. 
4.  

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez 
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku zgłoszenia przez niego, co najmniej 
czterech reklamacji, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3. 

 
§ 10 

 
Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, sądem 
właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
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§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wybrane przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.  z 
2018r.  poz. nr 1986 z p. zm. ) oraz ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z 
późn. zm.) 
      

 § 12 
Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
                                                                               

             § 13 
 
 
Umowa obowiązuje od dnia ...............2019r. 
 
 
 
 
 
 
     WYKONAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY 
 
 
LLLLLLLLL.LLL              LLLLLLLLLLL. 

 
 
 
 

 
            

 
 

 

 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      


