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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SWZ) 
 

 Nazwa zamówieniu publicznego: 
 

Procesor dźwięku, filtry, szyny palcowe, osprzęt do Infant Flow, rękawice 

Strona prowadzonego postępowania: https://www.wssd.olsztyn.pl  
 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP :  /wssdOlsztyn/SkrytkaESP 
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   
Tel. 089-5393455 
Str. internetowa   www.wssd.olsztyn.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający przeprowadzi w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający: 
- wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 
 
Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego: 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. 
zm.), dalej jako „ustawa”. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z dostarczeniem so siedziby Zamawiającego (loco 
Magazyn Ogólny Szpitala): 
Zadanie nr 1 – Zewnętrzne procesory dźwięku – 25 szt 
Zadanie nr 2 – Szyna palcowa chirurgiczna – 1 300 szt. 
Zadanie nr 3 – Filtry do respiratora SERVO-i – 240 szt. 
Zadanie nr 4 – Osprzęt do  Infant Flow 
Zadanie nr 5 – Osprzęt do  Airo2 
Zadanie nr 6 – Rękawice do cytostatyków 
 
  
Zamówienie  jest podzielone na części. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych. Ilość części – 6. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ. 
 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod CPV:   kod CPV -   33185000-0, 33140000-3 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 274 Ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
     
 IV. Termin wykonania zamówienia: 
 
Zadanie nr 1, 2, 4, 5 – dostawa sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Realizacja dostaw częściowych przedmiotu zamówienia do 5 dni od daty przesłania zamówienia do 
wykonawcy 
Zadanie nr 3, 6 – dostawa sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Realizacja 
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dostaw częściowych przedmiotu zamówienia do 3 dni  roboczych od daty przesłania zamówienia do 
wykonawcy 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu.  
Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.  
 
VI. Podstawy wykluczenia. 
 
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli nie wykaże braku podstaw do jego  wykluczenia. 
2. Weryfikacja podstaw wykluczenia oparta jest o art. 108 ust. 1 ustawy jako obligatoryjne 

przesłanki. 
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o 
którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
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5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 
jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający ocenia czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

7. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia na podstawie złożonego  z ofertą oświadczenia 
wykonawcy z art. 125 ust. 1 (zał. nr 3 do ZWS) oraz wymaganych środków dowodowych ( o ile 
przewidziano w ogłoszeniu i SWZ żądanie podmiotowych środków dowodowych). 

 
 
VII. Podmiotowe środki dowodowe  
 
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku 
podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
VIII. Przedmiotowe środki dowodowe  
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy  odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, 
zamawiający żąda: 

1. Dotyczy zadania od nr 1 do nr 6.  Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby 
medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r.  
Nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego , Zamawiający 
wymaga dołączenia do oferty odpowiedniej Deklaracji zgodności CE  lub  Certyfikatu 
zgodności CE  

Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, w 
przypadku stwierdzenia braku w ofercie żądanych dokumentów, analogicznie do dyspozycji art. 
107 ust 2 ustawy pzp. 

        
 
IX. Oferta ma zawierać: 
 
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, Formularz 

ofertowy, 
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, Formularz 

opisu przedmiotu zamówienia , 
3. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 7 SWZ 
4. Deklaracji zgodności CE  lub  Certyfikat zgodności CE 
 
X. Wymagania dotyczące dokumentów:  
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1. Numer katalogowy podany w formularzu cenowym powinien być wyraźnie oznaczony  
w załączonych  do oferty  dokumentach.  Ponadto dokumenty należy oznaczyć w taki sposób, 
aby jasno wynikało jakiej pozycji (w tym numeru katalogowego ) i jakiej części dotyczą. 

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
4. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli 
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu 
danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego 
dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

 
 
XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
 
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem  
1.1. poczty elektronicznej na adres: przetargi@wssd.Olsztyn.pl  w zakresie zadawania 

pytań, wezwań, uzupełnień , składania wyjaśnień, oświadczeń (preferowane) 
1.2. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

/wssdOlsztyn/SkrytkaESP w zakresie składania ofert , zmiany i wycofania oferty , 
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji. 

1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich wpływu na skrzynkę ePUAP Zamawiającego lub poczty e-mail 
Zamawiającego.  

1.6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest 
na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

1.7. Zamawiający wymaga  aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej: 

1.7.1. podpisem zaufanym, o którym mowa w  ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 700, z późn. zm.) lub 

1.7.2. podpisem osobistym, o którym mowa w  ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o 
dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730). 

1.7.3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) 
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

1.7.4. Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument  
(  elektroniczny bądź skan ) opatrzony podpisem zaufanym ( e-Puap) bądź osobistym  
( przy użyciu e-dowodu ). 

1.8. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/ musi być sygnowana 
wskazanym nr referencyjnym sprawy. 

 
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie  (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 
2020r, poz. 2415) 
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3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni  przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
warunków zamówienia  wpłynął do zamawiającego nie później niż 4 dni przed terminem 
składania ofert (art. 284 ust 1 i 2 ustawy pzp ). 

 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami . 

 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski; adres e-mail: 
przetargi@wssd.olsztyn.pl tel. 602 81 65 46.  

 
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do zamawiającego zapytania. 

 
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. 
 
XII. informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w związku z zaistnieniem sytuacji 
określonej w art. 65 ust 1 ustawy pzp. 
Nie przewiduje się innego sposobu komunikowania się.  
 
XIII. Wymagania dotyczące wadium: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XIV. Termin związania ofertą: 
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia 09-07-2021r , zgodnie z brzmieniem art. 307 ustawy 
pzp. 
 
XV. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy komunikacji.  

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej  

w formacie danych  pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został  
w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl  

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia  

i wykazy składane wraz z ofertą wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób 
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 

7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu. Każda oferta musi być 
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zaszyfrowana. Sposób szyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
Platformie ePUAP i na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty.  

11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11.1. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną Część skompresowane do jednego pliku ( ZIP ).  

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 
B. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 

upoważnionego przedstawiciela/ lidera. 
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 
 
XVI. Sposób i termin składania ofert: 
 

 
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając 
skrzynkę podawczą Zamawiającego / wssdOlsztyn/SkrytkaESP 

 
Dotyczy zad. nr 2, 3, 4, 5, 6. Próbki należy złożyć, przesłać do Zadamawiającego na adres 
Zamawiającego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a,  z dopiskiem „SEKCJA ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH pok. Nr 01” - w tradycyjny sposób (kurier lub pocztą)  do upływu terminu składania 
ofert. Ponieważ „Próbki” podlegają ocenie i stanowią element oferty nie będą podlegały uzupełnieniu 
po otwarciu ofert. 
 

do dnia  11-06-2021r r. do godz. 10:00 
 

Oznakowanie oferty. Plik z oferta ma zawierać nazwę wykonawcy  i numer postępowania 
 (Nazwa wykonawcy: PPPPPP   - SZP-332-41PN-2021)  
 
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie 
zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie otwarta przez Zamawiającego. 

 
2.  Termin otwarcia ofert 

 
Otwarcie nastąpi dnia  11-06-2021 r. o godz. 12:00 

 
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte lub 
oferty w całości; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
 1. Cena lub koszt oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem 
zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
3. Cena lub koszt może być tyko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

 
XVIII. Opis kryteriów oceny ofert: 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej: 
1.1 Zadanie nr 2, 3, 4, 5, 6 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
    1. Cena  60% 
     2 Parametry techniczno-użytkowe 40% 
OU- Ocena parametrów dokonana będzie na podstawie złożonych próbek oferowanego 
asortymentu 
 
1.2 Zadanie nr 1 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
    1. Cena  60% 
     2 Termin gwarancji 40% 
OU- Ocena parametrów dokonana będzie na podstawie złożonych probek oferowanego 
asortymentu 
 
 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów. 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 
 
2.1 Zad. nr 1 .             
Cena oferty badanej    x 60 %   + termin gwarancji TG (do 40%) 
Szczegóły dot. oceny parametrów technicznych i terminu gwarancji zawiera OPZ zał. nr 2 do 
SWZ. 
 

..

.

1

badof

naj

p
C

C
RxW =

 +TG     

Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  60 pkt. 
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
TG       - Termin gwarancji 
 
2.1 Zad. nr 2, 3, 4, 5, 6 .             
Cena oferty badanej    x 60 %   + Ocena techniczno-użytkowa TG (do 40%) 
Szczegóły dot. oceny parametrów technicznych i terminu gwarancji zawiera OPZ zał. nr 2 do 
SWZ. 
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RxW =

 +OU     

Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  60 pkt. 
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
OU -     -  Ocena techniczno-użytkowa 
 
 
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 
 
4. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

1).  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
2). wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
ust. 1. 

 
5.  Wynik - za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans 
punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert . 
 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia: 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 308 ust. 2). W przypadku gdy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający 
przewiduje możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni (art. 308 ust. 3 pkt 1a ).  

 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch 

lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 59 ).  

 
4. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy. 
 
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmian 
umowy. 

1.  Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, które stanowią załączniki numer 4  do 
SWZ. 
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2. Zamawiający posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania. W związku z 
obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 
oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz 
upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki 
obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach 
publicznych), Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.  Fakturę należy przesłać 
listownie na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem 
ogólnodostępnej platformy elektronicznego fakturowania zgodnie z  ustawą z dnia 09 listopada 2018r.  
O elektronicznym fakturowaniu na PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania, które 
umożliwia Wykonawcy złożenie faktury elektronicznej 
3.  Zamiana umowy 

3.1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się 
w art. 455 ustawy, oraz w projekcie umowy stanowiącej załączniki do SWZ.  
3.2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 
umowy) w zamówieniach publicznych (P), ( Dz. U. z 2018r poz. 2191.) Rodzaj  – NIP, numer 
adresu 7392954843 
4. Termin płatności faktur z przedmiot zamówienia do 60 dni. 

 
 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Środki ochrony prawnej: 
− Odwołanie  
− Skarga 
Odwołanie 
Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w art. 513-516 art. Ustawy pzp, w terminie 5 dni od 
dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
 
Skarga 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
Sądu na zasadach określonych w art. 579-580 ustawy. 
 
Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w Dziale IX - Środki ochrony prawnej. 
 
 
XXIII. Opis części zamówienia: 
Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienia na 6 części.   
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu opisu przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia  
 
 
XXIV. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się 
drogą elektroniczna. 
 
1. Adres poczty elektronicznej: przetargi@wssd.olsztyn.pl 
2. Adres strony internetowej: www.wssd.olsztyn.pl  
3. Adres poczty elektronicznej / skrzynki podawczej ePUAP na który należy przesłać ofertę : / 
wssdOlsztyn/SkrytkaESP 
 
 
XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 
zamawiającym. 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
 
XXVI. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2  
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Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 96 ust 2 pkt 2. 
 
XXVII. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 94  
 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 94. 
 
XXVIII. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 257  
 
Zamawiający  przewiduje stosowanie przepisu.. 
 
XXIX. Informacje dotyczące podwykonawcy 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 
XXIX. Postanowienia końcowe: 
Zasada ogłoszenia wyników przetargu 
O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami 
art. 253 ust 1 ustawy. 
Zasady udostępniania dokumentów  

1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 
2.  Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że: 

1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak 
niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 
zdanie drugie, 
2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od 
dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków 

 
 
 
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn; 

� inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr 
Stanisława Popowskiego w Olsztynie  jest Pan Zbigniew Łupina  tel. 89- 5393458 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZP-332-41PN-2021 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  poz. 2019 z  2019r), dalej „ustawa Pzp”;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny. 
 
 
 
 
XXX. Załączniki: 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – formularz opisu przedmiotu zamówienia 
3. Załącznik nr 4 – projekt umowy  
4. Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp 

 

 

 
 
  SWZ opracował: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski  

 /podpis nieczytelny/      
                      

 
 
 
 
 Sprawdzono pod względem merytorycznym: Z-ca Dyr. ds. lecznictwa mgr Barbara Chwała 
                                                                                                             /podpis nieczytelny 

 
 
 
 
 
                                                                    
   Zatwierdzam SWZ do przetargu 

______________________________________ 
          

      dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek 
             DYREKTOR SZPITALA 

               /podpis nieczytelny/ 
 
 
Olsztyn, dnia 02-06-2021r 
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Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa: ................................................ 
   

Siedziba: ................................................ Województwo PPPPPPPP.. 

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:   0 (....  ) ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................ 

Nr rachunku rozliczeniowego  ...................................................................   

Godziny urzędowania            ................................................... 

Jestem:   osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą -  nie prowadzącą 
działalnościS/  mikro /   małym   / średnim / dużym /innym    - przedsiębiorstwem  
(skreślić niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-41PN-2021, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 

 
Zadanie 
nr  

Cena 
netto zł. 

Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT % Cena brutto zł 

 
1 

 
 

   

2 
itd 

    

/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i 
dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/ 
 
4.Oświadczam, że: 
4.1  Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ okresie.  
4.2 Akceptuje termin płatności faktur określony w SWZ. 
4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... 
 
 
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowyPP. mail: .......... .......... .... 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowyPPmail, : .......... .......... ..........  

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
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7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w przedmiotowym 
postępowaniu  

7.5 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)  
7.6 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. 
 

8. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): SSSSSSSSSSSS  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ���������������. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : SSSSSSSSSS  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 
numer postępowania ) : ���������������. 

9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam nw. dokumenty i 

oświadczenia: ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.  
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPP 
11.Inne informacje wykonawcy:  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców . 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli 
dotyczy)................................................................................................. (brak wpisu oznacza brak udziału 
podwykonawców) 
 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób         
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
 
____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy                                   miejscowość i data ....................................... 
 
* 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 
Do oferty załączyć tylko ofertowany zakres z załącznika nr 2. 
 

                  
 
Zadanie nr 1 – Procesory dźwięku 

 
Producent nazwa: 

 

Nazwa i typ aparatu: 

 
 

Kraj pochodzenia: 

 
 

Rok produkcji (wymagany:  2020 lub 2021 )  

 

L.p. Nazwa przedmiotu 
J.

Iloś
Cena netto 

Wartość 
nett
o 

Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto Nr katalogowy 

1 

Procesor dźwięku  
Szt

25 

 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

L             
lp. 

FUNKCJA/PARAMETR 
/kol/ 1/ 

WYMAGALNOŚĆ 
/kol. 2/ 

OFEROWANY PARAMETR 
/kol. 3/ 

1 
Implanty w pełni kompatybilne i  współpracujące z implantami 
ślimakowymi, CI24M, CI24R, CI24E, CI422, CI512, CI522, CI532, 
CI612,, CI622, CI632. 

Tak opis 
 

2. 
W ramach zamówienia Zamawiający wymaga możliwości wyboru 

procesora (wraz z komponentem akustycznym) realizującego łączoną 
Tak 
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stymulację elektryczno-akustyczną w jednym urządzeniu 

3. 

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga  dostarczenia procesora 
mowy w różnych opcjach kolorystycznych Tak/podać 

kolorystykę 

 

4. 
Procesor ma mieć możliwość zasilania akumulatorowego 

Tak 
 

5. 

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga dodatkowego przewodu dla 
każdego implantu łączącego procesor z transmiterem lub przewodu 
zintegrowanego z transmiterem 

Tak/podać 

 

6. 
 

Zmiana ustawień procesora dźwięku z wykorzystaniem pilota zdalnego 
sterowania zawartego w zestawie lub aplikacji dostępnej na smartfonach 
z systemem Android lub iOS 

Tak 
 

 
 

7. 
Implanty maja być odporne na wnikanie pyłu i zachlapanie woda: stopień 

ochrony minimum IP54  Tak/podać 
 

8. 
Implant ma posiadać możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku 
pomiędzy procesorem, a kompatybilnymi urządzeniami wyposażonymi w 
system operacyjny Ios lub Android.  

Tak 
 

9 
W ramach zamówienia wymagane jest zapewnienie możliwości wyboru 
jednomodułowego procesora dźwięku. 

Tak/podać/ opisać 
 

13 

Gwarancja producenta  udzielana na implant- minimum  60 
miesięcy.(parametr oceniany) 

Tak podać ilość 
miesięcy.  

A – 60 miesięcy = 
0pkt. 

B -72 miesiące = 30 
pkt. 

C -72 i więcej +40 
pkt. 
  

 

14 

Instrukcja użytkowania implantu  dla pacjenta w j. polskim (wersja 
papierowa lub elektroniczna) 

 Tak/ instrukcję 
dostarczyć po 

zawarciu umowy  
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15 

SERWIS. 
Bezpośredni telefoniczny  kontakt z serwisem,  w okresie trwania 

gwarancji. 
(Uwaga. Kontakt ma być aktualny od dnia otwarcia ofert) 

Tak/ podać nr 
telefonu i lokalizację 

- adres serwisu 

 

16 
Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje i opisy w 

j. polskim na temat oferowanego modelu implantu Tak podać 
 

17 
 

Deklaracja zgodności CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych 
(załączyć do oferty)  

TAK  

 
 
Objaśnienia do zad. nr 1 - tabela. 
W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia – zadanie nr 1 – jeżeli w kolumnach nr 2 „Wymagalne” jest słowo „TAK” lub „TAK/podać lub opisać itp.” 
wykonawca ma obowiązek w kolumnie nr 3 /odpowiednio w wierszach/ wpisać  słowo „TAK” lub „TAK” i zamieścić  wymagany opis, dane itp. jeśli oferuje 
urządzenie, które dany parametr lub funkcje posiada.   
W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru implantu, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w 
którymkolwiek wierszu wpisu, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany/ dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie, jako 
niezgodna opisem przedmiotu zamówienia. Za nie odpowiadającą treści SWZ uznana będzie również taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w 
kolumnach tabeli oświadczeń „TAK” lub opisów, zaoferuje implant, który danego parametru technicznego, funkcji itd. nie będzie w rzeczywistości posiadał,  i 
nie będzie jej opisanej w dokumentach  ww załączonych do oferty tj. katalogach, instrukcjach itp.    
Dotyczy wymogów innych niż parametry techniczne implantów -  Za nie odpowiadającą treści SWZ uznana będzie również taka oferta, w której wykonawca w 
odniesieniu do wymogów nie poda wymaganych informacji lub nie potwierdzi spełnienia postawionego warunku/wymogu związanego z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  
 INNE. Oferowany przedmiot zamówienia   opisany w  ma być fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji   2020 lub 2021   kompletny i  gotowy do   
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji dokonywanych przez Zamawiającego. 
 
Dotyczy okresu gwarancji, który stanowi kryterium oceny ofert. Niezadeklarowanie przez Wykonawcę żadnego z okresów gwarancji, lub nie wpisanie „TAK” w 
wierszu tabeli przy ilości miesięcy bez podania deklarowanej ilości, uznane będzie za deklaracje udzielenia gwarancji na minimalny, dopuszczalny okres = 0 
pkt.  
 
 

Zadanie 2  – szyna palcowa chirurgiczna 

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto 
Wartość 

netto 
Podatek 

VAT 
Wartość 
brutto 

Nazwa 
producenta/nr 

katalogowy 
1 Szyna palcowa 700 x 20 Szt. 1 000      



SZP-332-41PN-2021  . 

 17 

2 Szyna palcowa 700 x 30 Szt. 300      
                                                                                                 RAZEM      
Wymagane jest złożenie po 2 szt. z poz. 1 i 2 próbki oferowanego asortymentu celem oceny użytkowej 

Kryterium oceny 60% cena + 40% ocena użytkowa  

Ocena użytkowa-  do 40pkt  - stopień sztywności i pewności zachowania nadanego kształtu szynie  

 
 

 
Zadanie 3- filtry do respiratora SERVO-i 

L.p. Nazwa  przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto 
Wartość 

netto 
Podatek VAT 

Wartość 
brutto 

Nazwa 
producenta i 

nr 
katalogowy 

1 Dwustopniowy, elektrostatyczny, wydajny 
filtr do respiratora SERVO-i, 
antybakteryjny i antywirusowy 
(skuteczność 99,9999%), jednorazowego 
użytku, mocowany między pacjentem i 
urządzeniem (ramię wydechowe). 
Obudowa filtra przezroczysta obj, 
wewnętrzna 165-175 ml, waga 50-60 g, 
dł. 110 mm śr. max 78 mm 

Szt 240      

Kryterium oceny – 60% cena + ocena parametrów techniczno-użytkowch 40% 
Ocena parametrów techn.-użytkowych: 
- stopień przezierności obudowy, kompatybilność z respiratorem, szczelność połączeń filtra z elementami respiratora - od 0 pkt do 40pkt. 
W celu dokonania oceny użytkowej wymagane jest złożenie próbki oferowanego produktu - 2 szt. 
 
 
Zadanie 4 – osprzęt do  Infant Flow 

L.p
. 

Nazwa  przedmiotu zamówienia J.
m. 

Ilość 
Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek VAT 
Wartość 

brutto 

Nazwa 
producenta i 

nr 
katalogowy 

1 Końcówka donosowa od małej do bardzo dużej  25      
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do systemu LP 
(rozmiar XS, S, M, L, XL) 

 

2 Końcówka nosowa od małej do bardzo dużej do 
systemu LP 
(rozmiar XS, S, M, L, XL) 

 25      

3 Paskowe mocowanie układu pacjenta do 
systemu LP od S do 
XL 

 30      

4 Czapeczki do Infant Flow do systemu LP od 
„000” do „5” 

 40      

5 Jednorazowy układ pacjenta (mikrobilogicznie 
czysty) z podgrzewanym ramieniem 
oddechowym o wew. sr.10 mm przystosowany 
do nawilżacza Fisher&Paykel model MR 850 i 
MR 730- zawierający: 
- generator LP z trzema końcówkami 
donosowymi: mała S 
94mm), średnia M (4,5 mm), duża L (5 mm) 
- ramię wdechowe ze spiralą grzewczą dł. 140 
cm- 150 cm 
- ramię wydechowe niepodgrzewane o 
regulowanej długości (rura karbowana) 
połączone z generatorem poprzez 
przegub kulisty ( w celu właściwego ułożenia 
rur) dł. 30 cm –77 cm 
- odcinek łączący nawilżacz z aparatem LP dł. 
50-65 cm 
- rozwijana np. miarka do pomiaru obwodu 
głowy 

  
 
 
 
 
 
150 

     

 Razem        
Kryterium oceny – 60% cena + ocena parametrów techniczno-użytkowch 40% 
Ocena parametrów techn.-użytkowych: 
- dot. pozycji 3 - stopień pewności utrzymania się rzepu w pozycji „zapięte” - od 0 pkt do 20pkt. 
- dot. poz. 2 - stopień przylegania i dopasowania produktu do twarzy pacjenta – od 0 pkt. do 20 pkt. 
W celu dokonania oceny użytkowej wymagane jest złożenie próbki oferowanego produktu po 1 szt. odn. poz. 2 i 3. 
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Zadanie 5 

L.p. 
Nazwa  przedmiotu 

zamówienia 
J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT 

Wartość 
brutto 

Nazwa 
producenta i nr 

katalogowy 
1  

 Filtr powietrza do Airo2  
 

szt 10      

2  
 Zestaw zawierający 
rurę i komorę AirSpiral 
serii Airvo2  

 

szt 50      

3  
 Kaniula Optiflow Junior 
dla niemowląt  

 

szt 30      

4  
 Kaniula Optiflow Junior 
pediatryczna  

 

szt 30      

Razem 
 
 
 

    

 

 

Zadanie 6 
 

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość Cena netto Wartość netto 
Podatek VAT 

zł. 
Wartość 
brutto 

Nazwa 
producenta i nr 

katalogowy 

1 

 Rękawice diagnostyczne do cytostatyków, 
nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka grubość na 
palcu minim. 0,09 max.  0,19 mm,  dłoń minim.  
0,07 mm max. 0,11mm ; mankiet min. 0,05 mm, 
max. 0,10mm,   mikroteksturowane na całej 
powierzchni  lub  posiadające teksturę tylko na 
końcach palców, z  wydłużonym mankietem. 
Długość rękawicy minimum  265mm. Opakowania 

Szt.  32 000 
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a’ 50 - 150 szt. w zależności od  rozmiar S, M, L, 
XL. (Łączna ilość rękawic   32 000 szt.) 

                                                                                                               RAZEM      
Ilość próbek – 1 opakowanie S i 1 M 
 
Wymagania dot. zad. nr 6  
● Poziom AQL maksymalnie do 1,5  
● Zamawiający zastrzega sobie prawo  dostarczenia na etapie badania ofert  folderów reklamowych, prospektów, ulotek itp.  zawierających podstawowe dane 
o oferowanym produkcie. 
● Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w j ilościach podanych odpowiednio pod każda tabelą w zadaniu.  
● Rękawice maja mieć zgodność z normą EN – 455-1,2,3 dla rękawic medycznych 
●   Opakowania zbiorcze i jednostkowe maja posiadać opisy w j. polskim lub zharmonizowane symbole 
 

Kryteria oceny –zad. Nr  2 .     60 % cena  i  40% ocena techniczno -  użytkowa 

 
  0-20 pkt.– łatwość  w nakładaniu na dłoń, łatwość czucia przez rękawice,  wytrzymałość  na rozerwania w  nakładaniu na 
dłoń i podczas wyjmowania rękawic z opakowania, stopień czucia dotyku w rękawicy. 
  0-20 pkt. – stopień reakcji skóry dłoni personelu na rękawice np.: zaczerwienienia, świąd skóry itp. 
 
 

Objaśnienia.  
Dotyczy zadania nr  2, 3, 4, 5, 6. 
W celu dokonania oceny uzytkowej wymagane jest złożenie wraz z ofertą próbek.   Próbki należy złożyć, przesłać do 
Zadamawiającego w tradycyjny sposób (kurier lub pocztą)  do upływu terminu składania ofert na adres siedziby Zamawiającego: 10-
561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a pok. Nr 01,  z dopiskiem „Próbki SZP-332-41PN“  
− Uwaga. Ponieważ „Próbki” podlegają ocenie i stanowią element oferty nie będą podlegały uzupełnieniu po otwarciu ofert. Brak 

próbek powoduje odrzucenie oferty. 
Dotyczy zad. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Tabelę wypełnić odpowiednio wg wzoru ww. dla każdego oferowanego zadania oddzielnie i załączyć do oferty. Wartość poz. Razem  -  
należy przenieść do formularza ofertowego. Zał. nr 1 do SWZ. 
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Załącznik nr 3 
Wykonawca: 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

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

reprezentowany przez: 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Procesor 
dźwięku, filtry, szyny palcowe, osprzęt do Infant Flow, rekawice do cytostatyków, 
prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (nr 
spr SZP-332-41PN-2021), oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

• Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ustawy Pzp. 

 

PPPPP.PP. (miejscowość), dnia PPPP.PP. r.  

 

       PPPPPPPPPPPPPPPP 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. PPPP. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.P

PP.. 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP..PPPPPPP.............

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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PPPPP.PP. (miejscowość), dnia PPPPPPP. r.  

 

       PPPPPPPPPPPPPPPP 

(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. 

 

 

PPPPP.PP. (miejscowość), dnia PPPPPPP. r.  

 

       PPPPPPPPPPPPPPPP 

(podpis) 
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UMOWA -projekt NR  SZP/41/S/2021/PW    Zał. nr   4.      
 
Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ........................2021r.   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 podstawowym na 
dostawę: Procesor dźwięku, filtry, szyny palcowe, osprzęt do Infant Flow dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia P-06-
2021r.  (znak sprawy: SZP-332-41PN/2021), opartego na przepisach ustawy  z dnia z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019 w ramach 
zamówienia zad. nr PPzostała wybrana oferta w/w Firmy.    
     

 

 
    § 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w 
ofercie Wykonawcy z dnia .....2021r, która stanowi załącznik do umowy (bez załączania do 
umowy) 

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

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

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

 
§ 2 

1. Ustalona ilość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o 10%, stosownie do 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  
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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 służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

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

 
§ 3  

1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez 
Zamawiającego pisemnie, faxem lub email. 

2. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w terminie do 3 dni roboczych (za dni robocze 
przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty 
przesłania zamówienia do Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia, pisemnie, faksem lub emailem 
Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu dostawę 
przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2.  

4. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego -  loco 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 czwarta zwłoka w okresie jednego miesiąca.  

 
 
 

§ 4 
1. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te 
odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.: w przypadku 
wyrobów medycznych  - spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.).  Wykonawca zobowiązuje się do 
okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki,  
normy jakościowe i terminy ważności dostarczanego towaru, w oparciu o które dokonano 
udzielenia zamówienia. 

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi o tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub emailem. Wykonawca zobowiązany jest 
rozpatrzyć reklamację w następującym terminie: 

- braki ilościowe w ciągu 2 dni roboczych , 
- wady jakościowe w ciągu 10 dni od daty przesłania wadliwego towaru do wykonawcy 

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

5.    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 posiadającego 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, faksem, emailem przez 
Zamawiającego.  

6.  Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego 
przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 lub naruszenia 
postanowień § 4 ust. 3 Zamawiającemu 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 bankowy Wykonawcy nr PPPPPPPPPPPPPPPPPPnależność wynikającą z 
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uzgodnionych cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 60 dni, licząc od daty 
otrzymania  faktury. 

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 
zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od  towarów i usług dotyczącej 
przedmiotu umowy. 

5. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej ujętej 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 niniejszej 
umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie 
przetargowej przez okres trwania umowy. 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. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 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; 
1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości 

przedmiotu zamówienia   
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.: zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji 
oferowanego produktu  

1.6 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie zmian,   

1.7 możliwość zmiany umowy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w przypadku zmiany (zwiększenie lub obniżenie): 

- stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do 
niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej 
stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w 
przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany 
na koszty wykonania zamówienia, 

2. Zmiany o których mowa w ust. 1  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i 
jego   akceptacji przez Strony. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 

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

b) zmiany danych teleadresowych, 
3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą 
umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy, ale nie 
dłużej niż o12 miesięcy. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy. 

4.  Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 ppkt 1.5 Wykonawca przedstawi pisemne 
zawiadomienie producenta. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1 ppkt 1.5 w porozumieniu z 
Zamawiającym zaproponuje produkt równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
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nieważności. Jeśli cena produktu będzie wyższa niż ofertowa, produkt zostanie wyłączony z 
umowy, kara nie zostanie wówczas naliczona. Cena jednostkowa proponowanego produktu nie 
może być wyższa niż produktu oferowanego w ofercie wykonawcy stanowiącej zał. do niniejszej 
umowy. 

 
5.Dotyczy zadania nr 3 i 6. W przypadku, gdy, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dojdzie do 
zmiany: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
d) stawki podatku od towarów i usług, 
Wysokość należnego wynagrodzenia wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, jeśli 
zmiany te będą miały  wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 5 
a), b) c), d). 

6. Warunkiem odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach 
wskazanych w ust. 5, jest pisemne zgłoszenie przez Stronę żądania zmiany tej wysokości, w którym 
Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a 
Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. Zmiana przepisów nie będzie powodować automatycznej 
zmiany kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   
7.   W zgłoszeniu Wykonawcy, Wykonawca umowy obowiązany jest do szczegółowego opisu i 
wyliczenia wpływu zmian opisanych w ust. 5 na koszt wykonania zamówienia, która dostosowywać 
będzie wprost proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy do poziomu kosztów ponoszonych na 
realizacje zamówienia w związku ze zmianami przepisów prawa wymienionych w ust. 5 z 
zastrzeżeniem, że zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia może również ulec zmniejszeniu na 
tych samych zasadach i w przypadkach wprowadzenia zmiany przepisów prawa.  
8. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 5 Zamawiający będzie uprawniony do 
zweryfikowania zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie 
postulowanej zmiany należnego wynagrodzenia. Wnioskowana zimna wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy dotycząca zmiany przepisów prawa w szczególności w przypadku, o którym mowa w ust. 5 
ppkt a) powinna być poparta odwołaniem się do stosownych udokumentowanych wyliczeń 
zawierających kalkulację kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego stanu 
zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. 
9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. d) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 
10.W przypadku zmiany, o której mowa w ust 5 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. 
11. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu lub obniżenia całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
12.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w ust. 5 – jeśli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych 
zmian umowy złoży pisemny wniosek,  w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na 
koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.   
13. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 5 a), b), c), d) mogą być 
dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron umowy i  będą wprowadzone do umowy stosownym 
aneksem. W ramach negocjacji nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy kosztem 
ograniczenia zakresu dostaw. 
14.  W przypadku wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 w trakcie okresu rozliczeniowego 
Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne podstawy naliczenia wynagrodzenia. 
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§ 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 

I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo  odstąpienia od umowy,  strony mogą 
żądać  zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych: 
1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie 

dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 1,00 % wartości brutto brakującej ilości - za 
każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru. 

2. Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1 wykazując, że zwłoka w 
dostawie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę. 

3. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z 
winy tej strony, może być podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 
9,99% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od 
umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych wart. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

4. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy, o czym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca może 
żądać od Zamawiającego  zapłaty ustawowych odsetek. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności 
wynikających z realizacji niniejszej umowy. 

7. Łączna wysokość kar naliczonych wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu 
umowy brutto. 

 
§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od P202.r. do P...202Pr. przy czym Strony ustalają, że umowę 
uważa się za zrealizowaną i rozwiązaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu 
dostaw na kwotę określoną w § 1 ust. 4.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 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. 5 

 
§ 10 

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją 
umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, 
właściwym  sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 
września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) i Kodeks 
cywilny 
      

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