
                                                                                                              Poznań , dnia 17.02.2016 r. 
 
 
                                                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
                                              poniżej równowartości kwoty 30 000 euro. 
                                  ( wyłączone z przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP.) 
                      
                                    Na sukcesywną dostawę kołderek grzewczych jedn. użytku 
                                                            Nr Sprawy : AZP/05/2016 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przy  ul. Krysiewicza 
7/8  
2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekracającej równowartości kwoty 30.000 euro. 
 
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:  dostawa polipropylenowych kołderek grzewczych 
jednorazowego użytku w ilościach zawartych w  formularzu oferty stanowiący załącznik do 
niniejszego ogłoszenia. 
 
4. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu; 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni świadczyć dostawy  na 
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
Zamówienie  nie   może  być  dzielone  przez  Wykonawców. Oferty  nie zawierające   pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 
 
6. Kryterium oceny ofert: cena 100 %. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę w kryterium 
cena tj. najniższą cenę. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej, gdyż zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie, dodatkowych ofert. 
 
7. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany Formularz oferty – wzór w załączeniu 
b) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy zgodnie z załącznikiem, 
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

d) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu  dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do 
obrotu na terenie RP zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w 
przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez 
osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku 
składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika 
do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta 
nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.  

 
Oferta powinna zawierać wszystkie w/w. dokumenty oraz być podpisana przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.  



W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert oraz zwrócić się do wykonawców, którzy nie złożyli żądanych dokumentów i 
oświadczeń, o uzupełnienie w wyznaczonym terminie brakujących lub nieprawidłowych dokumentów 
lub oświadczeń. Formularz oferty nie podlega uzupełnianiu.  
8. Termin związania ofertą: 30 dni. 
 
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) treść oferty nie odpowiada wymaganiom niniejszego postępowania, 
b) oferta zawiera rażąco niską cenę, 
c) oferta jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów. 

 
10. Oferty  należy  składać w siedzibie Zamawiającego,  Kancelaria, budynek D, pokój D11 do  dnia  
23.02.2016 roku   do godz. 11:30, w zamkniętych    kopertach z  dopiskiem;  
                „Oferta na dostawę kołderek grzewczych” 
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwi ć zwrot nie otwartej oferty, w 
przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
 
11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.02.2016r., godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój 
D-8a- Sekcja ds. zamówień publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. 
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom niniejszym ogłoszeniu  i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane 
wyżej kryteria wyboru i oceny ofert. 
14. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy, Zamawiający 
przekaże uczestnikom postępowania oraz zamieści na stronie internetowej szpitala: www.szoz.pl. 
  
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku: 

a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która przeznaczona została na 

sfinansowanie zamówienia, 
c) udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej 

ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego. 
                                                               

 
                                                                                                                   Zamawiający 
                                                                                                                     Z-ca Dyrektora 
                                                                                                                                              ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                                                                   mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                                                                       / ....... / 
 

                                                                                                                 
Załączniki: 4                            

1. Formularz oferty 
2. Formularz asortymentowo-cenowy 
3. Oświadczenie Wykonawcy   
4. Projekt umowy                                                                              

            
 

 

 

 
Sprawę prowadzi: 
Mirosława Turzańska 
tel.61 8506 295 
 
 
Strona internetowa szpitala: www.szoz.p 
 
 



                                                                                                                  Załącznik nr 1  

 

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

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

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

                                                                                                               / miejscowość i data  / 

                                                  FORMULARZ OFERTOWY/ WZÓR 
                            

Odpowiadając na  zaproszenie do wzięcia udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  na  dostawę kołderek grzewczych zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o 

zamówienie; 

1.Oferujemy dostawę określoną w Opisie przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy od dnia 

obowiązywania umowy; 

za kwotę  netto ................................ zł. + podatek VAT ................., tj. .................. zł., co stanowi 

wartość brutto..................................................... (słownie: 

...............................................................................................) 

2.Oferujemy ........ - dniowy termin dostawy ( dni robocze ) od dnia pisemnego/ faksu  zamówienia. 

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu. 

5.Całość zamówienia .zamierzamy wykonać sami / lub /zamierzamy zlecać  podwykonawcom 

następujące części zamówienia  ;  ....................................................................................... 

6.Oświadczamy,że zawarty  projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7.Oświadczamy,że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

2. ............................................................................................ 

3. ............................................................................................ 

4. ............................................................................................ 

5. ............................................................................................ 

6. ...................................................................................... 

                                                                                                 _________________________ 

                             

   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

                     woli w imieniu Wykonawcy 

 



 

                                                                                                                      Załącznik Nr 3 

 

                                                               OŚWIADCZENIE  

                                                     

Oświadczamy, że cały asortyment wyszczególniony w naszej ofercie posiada: 

wszystkie dokumenty dopuszczające oferowane wyroby medyczne do obrotu (zgodnie z ustawą o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.) i w przypadku wybrania naszej oferty, jako 
najkorzystniejszej na etapie zawarcia umowy lub na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązujemy 
się przekazać kserokopie ww. dokumentów. 
 
Ww. dokumenty posiadają termin ważności na dzień składania ofert.  
 
 
UWAGA: 
Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymagają tłumaczenia. W przypadku, gdy ważność dokumentów wygasa 
w trakcie realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności tychże dokumentów i po ich uzyskaniu 
do niezwłocznego przekazania w formie kserokopii do Zamawiającego. 

 

 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                         Załącznik Nr 4 
 Wzór umowy! 

UMOWA NR -AZP-    /16 
zawarta  w  dniu…………… 2016 r. w Poznaniu 

pomiędzy: 

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,  

ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 
zajerestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII, 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000003220 

NIP 778-11-28-565    REGON 630863147 

W imieniu którego działają: ........................................................................................... 

Zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  

a 

firmą ..........................................................................  

z siedzibą w ………………………. przy ulicy…………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy .................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS ……..........,  

NIP ........................................REGON ............................................. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, którego reprezentuje:.................................................................. 

lub ( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej )  

Imię i nazwisko ............................................................ , działającym pod firmą ..................................... z siedzibą 
w ................................. przy ulicy .......................................,wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej pod numerem ......................................, 

NIP..................  REGON ...................... 

Zwanym w treści umowy ‘Wykonawcą”  

o następującej treści: 

§ 1 
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargowym do 30 tys. 
euro. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa kołderek grzewczych jednorazowego użytku    ”   do Apteki szpitalnej 
przy ul. ul. Krysiewicza 7/8. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w asortymencie do 
wartości ogólnej przedmiotu umowy (wartość brutto) wyłącznie w przedmiocie objętym niniejszą umową.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przedmiotu umowy w zakresie 80% wartości 
wskazanej w § 3 ust. 1. 

5. Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania wartości niniejszej umowy, określonej w § 3 ust 1 nie 
przysługują żadne roszczenia.  

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu zgodnie z 
ustawą o wyrobach medycznych (w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego)  i posiadają dokumenty 
potwierdzające ten fakt. Dokumenty te Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do wglądu na każde wezwanie 
Zamawiającego. 

§ 2 
 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla 
asortymentu, sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, bądź do wyczerpania kwoty 
przeznaczonej do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 przed ww. terminem. 

2. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie, w ilościach określonych pisemnym zamówieniem 
przesłanym faksem. Dostawa następować będzie w ciągu ...... dni od przesłania zamówienia.  

3. Wykonawca na swój koszt dostarczy zamówiony asortyment do Apteki szpitalnej przy ul. Krysiewicza 7/8  w 
Poznaniu i rozładuje przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego. 



W przypadku, gdy dzień dostawy będzie dniem ustawowym wolnym od pracy, dostawa winna być dokonana w 
pierwszym dniu roboczym po tym terminie. 

§ 3 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w wysokości: 
 
Wartość netto: ……………… zł 

…. % VAT: ……………… zł 
Wartość brutto: ……………... zł  

(słownie: ......................................................................) 
 

2. Szczegółowy wykaz zawierający rodzaj, ilość i cenę przedmiotu umowy zawiera załącznik do umowy - 
Formularz cenowy, stanowiący integralną część umowy. 

3. Ustalona cena obejmuje koszty transportu i wniesienia na oddziały i/lub do magazynu.  
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili 

potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 

§ 4 
1. Płatność będzie realizowana sukcesywnie po dostawie przedmiotu umowy  do Zamawiającego, w terminie 

30 dni od daty  dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na konto podane na fakturze.  
2. Strony ustalają możliwość negocjowania odroczenia terminu płatności. 
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.W razie nie uregulowania przez 

Zamawiającego płatności w uzgodnionym terminie Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 
ustawowej za każdy dzień zwłoki. 

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przekazać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 
na osoby trzecie. 

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

                                                                             § 5 

1. Dopuszcza się zmianę wartości wynagrodzenia w przypadku: 

a)       zmian stawek podatku VAT wprowadzonych w drodze ustawy lub rozporządzenia właściwego 
ministra, 

b)      wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października  2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

c)       zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

      - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2.       Wykonawca w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w ust. 1 lit. a-c) musi udowodnić 
Zamawiającemu, iż zmiany te mają wpływ na wzrost kosztów wykonania zamówienia. 

3.       Każda zmiana cen wymaga aneksu do umowy. 

§ 6 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad. 

2. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający złoży pisemną reklamację Wykonawcy, który 
zobowiązuje się załatwić ją niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od jej otrzymania. 

3. Zamawiający w chwili odbioru asortymentu jest zobowiązany do zbadania czy dostawa jest pod 
względem ilościowym zgodna z załączonymi dokumentami, w szczególności z zamówieniem 
pisemnym, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. 

4. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 2 równoznaczne jest 
z uwzględnieniem reklamacji 

5. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy do posiadania aktualnych dokumentów 
dopuszczających do obrotu cały dostarczany asortyment zgodnie z ustawą                      o wyrobach 
medycznych. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa w trakcie realizacji dostaw, Wykonawca 
zobowiązany jest we właściwym czasie do złożenia wniosku                            o przedłużenie ważności 
tychże dokumentów. 

                                                                    § 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  



− w wysokości 10 % wartości umownej brutto, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

− w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówionego asortymentu za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać 
dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. terminu Zamawiający dokona zakupu asortymentu tej samej 
ilości i tego samego gatunku u innego Wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w 
kosztach zakupu, zaistniałą różnicą obciąży Wykonawcę. 

2. Zamawiający może, w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, wyznaczyć dodatkowy 
termin dostarczenia asortymentu, nie rezygnując z kary umownej.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający pisemnie 
poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z tego prawa.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa wartości poniesionej szkody. 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Realizowania dostaw częściowych zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego odrębnymi 
zamówieniami częściowymi. 

b) Realizowania złożonych przez Zamawiającego zamówień częściowych własnym staraniem, na 
własny koszt i ryzyko. 

c) Uwzględnienia reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczonego przedmiotu umowy 
poprzez uzupełnienie braków lub wymianę na inny bez uszkodzeń, za zasadach określonych w 
§ 6 niniejszej umowy. 

    § 9 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) Odbioru dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i miejscu dostawy zgodnie ze złożonym 
zamówieniem częściowym. 

b) Sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod względem ilości i jakości oraz zgodności 
ze złożonym zamówieniem. 

c) Zapłaty za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

§ 10 
Zmiany umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu, przy czym niedopuszczalne są istotne zmiany oraz 
wprowadzanie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 5 ust.1 
oraz zakres zmian nie został przewidziany w ogłoszeniu lub SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie, którego zawarto niniejszą umowę. 

§ 11 

1. Do kontaktów w sprawie realizacji umowy wyznacza się: 
 

• ze strony Zamawiającego: ………………………tel.: ………, faks: …………… 
• ze strony Wykonawcy: …………………………tel.: …………, faks: ……………,    

email…….. 
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie nie 
uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany umową została stronie 
prawidłowo doręczona.  
3. W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. 
 

§ 12 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a także 
przepisy ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679) i przepisy wykonawcze 
wydane na ich podstawie. 

 

§ 13 



1.Przez „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, a które 
zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za „ siłę wyższą” uznać należy takie wydarzenia, jak 
działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz – 
o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności 
zawinionej przez stronę. 
2. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie 
postanowień niniejszej umowy, strona dotknięta „siłą wyższą”, zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy, na czas występowania „siły wyższej”, a uzgodnione terminy zostaną 
odpowiednio przedłużone. 
3. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, strona, która ze względu na „siłę wyższą” nie może 
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą stronę oraz podać 
dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. 
4. Po ustaniu „siły wyższej”. strona dotknięta działaniem „siły wyższej”, jest zobowiązana niezwłocznie 
powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń „siły wyższej”. Po otrzymaniu 
zawiadomienia strony ustalają nowy termin realizacji umowy. 

 § 14 
Ewentualne spory, mogące powstać przy wykonaniu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo 
właściwemu Sądowi w Poznaniu. 

                                                                         § 15 

 
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

         ZAMAWIAJ ĄCY                  WYKONAWCA  


