
1 
 

                                                          Numer sprawy : AZP-381-13/16   
   
 

 
Rok założenia 1877 
 
 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

do postępowania o zamówienie publiczne 
 w trybie przetargu nieograniczonego 

na Sukcesywne dostawy rękawic medycznych 
dla 

 Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,  

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
ul. B. Krysiewicza 7/8 

  

 

   
Poznań, 12.04.2016r.  



2 
 

1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU,  
Ul. B. KRYSIEWICZA 7/8 , 61-825 POZNAŃ 
Nr telefonu: 61 8 506-200    Nr faxu: 61 852 98-06 

 adres strony internetowej: www.szoz.pl 
Wszystkie pytania dotyczące niniejszego postępowania prosimy kierować w formie pisemnej na adres e-
mail: eoleksyn@szoz.pl lub faks 61 852 98 06 
2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) z zastosowaniem 
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ. 
3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia sukcesywne dostawy rękawic medycznych dla potrzeb Specjalistycznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
3.2. Wspólny słownik CPV: 
    18.42.43.00.-0  -  rękawice jednorazowe 
     33.14.14.20.-0  - rękawice chirurgiczne 
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.5. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
4 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  

(ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 24 miesięcy. 
6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki i wymagania określone w 
niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
L.p. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty 
oświadczenie o spełnianiu warunków 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

2 Wiedza i doświadczenie 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.  
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty 
oświadczenie o spełnianiu warunków 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

3 Potencjał techniczny 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty 
oświadczenie o spełnianiu warunków. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty 
oświadczenie o spełnianiu warunków. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty 
oświadczenie o spełnianiu warunków. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 
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6.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w ust. 6.3. odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6.6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w 
pkt. 6.5. 

6.7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie 
przepisów art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 oraz 24 ust 2a ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

6.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodne z zał. nr 3 do SIWZ 

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagane dokumenty 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodne z zał. nr 4 do SIWZ 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że 
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie zawarte w formularzu 
oferty).  

7.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
Lp. Wymagane dokumenty 
1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
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ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

2. W zakresach wskazanych w rozdziałach 7.1 pkt 1 i 7.2 pkt. 1 i 3 – dokumenty na 
zasadach w nich wskazanych. 

7.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

7.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

7.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagane dokumenty 
1 Próbki, opisy lub fotografie   

Próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego 
- próbki: należy dołączyć po jednym najmniejszym opakowaniu z pozycji 1 (rozmiar 

M), 2 (rozmiar M), 3 i 7 (rozmiar M) oraz po 6 par z  pozycji 4,5 i 6 
- oryginalne karty katalogowe w języku polskim zawierające opis oferowanego wyrobu, 
w szczególności parametrów wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ 
(formularz cenowy) 

2 Deklaracje zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączna odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny z wymaganiami zasadniczymi – art. 2. ust.1 pkt 11) ustawy z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych 

3 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostką notyfikowaną w zakresie 
wyrobów, potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, 
potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces 
wytwarzania, sterylizacji lub kontroli badań końcowych jest zgodny z wymaganiami 
zasadniczymi – art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych 

4 Formularz zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 

5 Dokumenty potwierdzające zgodność z normami EN 455, EN 374, EN 420, ASTM 
F1671, EN 388, ASTM D 6878-05 i inne wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ 
formularzu cenowym 

7.7. Inne wymagane dokumenty: 
Lp. Wymagany dokument 
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1 Pełnomocnictwo 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko 
w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie 
do centralnej ewidencji i informacji o 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. Postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że 
złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 
przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
nie podlega opłacie skarbowej. 

7.8. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

7.9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku. 

7.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
8 PODWYKONAWSTWO 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
9 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 
17.04.2016r 

9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt. 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

9.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 9.1. 

9.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona  
na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.  
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9.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

9.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
9.8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem. W 
przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

9.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

9.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
a) w zakresie formalnym - Ewa Oleksyn – tel. 61 850 62 95, 

10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.  
11 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  
12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 
szczególności kosztów przygotowania oferty. 

12.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

12.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru oferty na dostawy (formularz oferty)                  
stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji. 

12.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
niezmywalnym długopisem bądź piórem niezmywalnym atramentem. 

12.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na 
pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. 
Pozostałe strony mogą być parafowane.  
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12.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12.10. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty wraz z formularzem cenowym, oraz pozostałe 
dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7 niniejszej Specyfikacji. 

12.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 
opisaną w następujący sposób: „Oferta na sukcesywne dostawy rękawic medycznych NIE 
OTWIERAĆ przed: 22.04.2016 r. godz. 12:00”. Na kopercie należy podać nazwę i adres 
Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej 
Zamawiającemu po terminie. 

12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi 
być opisane w sposób wskazany w pkt. 12.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” 
lub „WYCOFANIE”. 

12.13. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która 
zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Kancelaria, budynek D, pokój D-11 do dnia 

22.04.2016r. godz. 11:30.  
13.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
13.3. Otwarcie ofert odbędzie się 22.04.2016r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój D-8a – 

Sekcja ds. Zamówień Publicznych. 
13.4. Otwarcie ofert jest jawne. 
13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
13.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

14 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
14.1. W Formularzu ofertowym należy wpisać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

oraz stawkę podatku VAT . 
14.2. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 

r. o  informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 915)  za wykonanie 
przedmiotu zamówienia.  

14.3. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
14.4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

14.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
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14.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
15 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
Nr Nazwa waga 
1 cena brutto 90% 
2 jakość 10% 

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
Lp Wzór 
1 Cena brutto (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga (90%) 
gdzie: 
Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof  - cena podana w ofercie 
Maksymalnie można otrzymać 90 pkt 

2 Jakość 
 
1.Szczelność rękawic:  
a) AQL < wartości podanej w opisie danej pozycji – 2 punkty 
b) AQL = wartości podanej w opisie danej pozycji – 1 punkt.  
Uwaga! Rękawice o wartości AQL wyższej niż podano w 
formularzu cenowym nie będą podlegały ocenie. W ww. 
przypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 
2. Rozciągliwość i elastyczność (dobrze dopasowujące się do 
dłoni) 0-5 punkty.  
a) bardzo elastyczne i rozciągliwe – 5 punktów 
b) dostatecznie elastyczne i rozciągliwe – 3 punkty 
c) słabo elastyczne i rozciągliwe lub ulegające uszkodzeniom 
podczas zakładania na dłoń – 0 punktów 
3. Chwytność – 0-1 punkt.  
4. Brak zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych – 0-
1 punkt.  
5. Łatwość zakładania rękawic na suche dłonie 0-1 punkt 
Punkty przyznawane będą dla każdej pozycji z osobna, 
sumowane a następnie dzielone przez liczbę pozycji. 
Maksymalnie można otrzymać 10 pkt 
Każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny. Punkty 
przyznane przez członków komisji przetargowej dokonujących 
oceny kryterium „jakość” zostaną zsumowane i podzielone przez 
ilość członków komisji przetargowej, a powstała w ten sposób 
liczba posłuży określeniu ostatecznej punktacji tego kryterium.
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15.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w 
SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert, tj. uzyska najwyższą ocenę punktową. 

15.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 15.6, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

15.5. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające 
błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo 
konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać 
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.  

15.6. Zamawiający poprawia w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą; 
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 15.6 lit. c; 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w pkt. 15.6 lit. c; 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

16 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po 
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

16.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.szoz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

17 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 - jeżeli zostanie 
przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których 
mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 
odrębnym pismem lub pocztą internetową lub telefonicznie. 

17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

17.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

18 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 W postępowaniu nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
19 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
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Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji. 
 

20 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.    

20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

20.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

20.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

20.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
20.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
20.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
20.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

21 AUKCJA ELEKTRONICZNA 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  
22 POZOSTAŁE INFORMACJE 
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Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późń. zm.) oraz 
przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U .z 2014 poz. 121). 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 
Nr Nazwa załącznika 
1 Opis przedmiotu zamówienia  
2 Formularz oferty 
3 Oświadczenie o spełnianiu warunków 
4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
5 Wzór umowy 

                                                                                                         
ZATWIERDZIŁ 

                                                                      
                                                                                                                                                                      Dyrektor Naczelny 
                                                                                                                                                                        Jacek Profaska 
                                                                                                                                                                              / --- / 
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          ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 
...........................................................                                                     
       (pieczęć Wykonawcy)                                                                             

FORMULARZ  OFERTY (wzór) 
 
1. Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy 
................................................................ 
................................................................ 
 
Telefon/faks  ........................................ 
E-mail …………………………………………………………..... 
REGON: ...............................................     
NIP:……………………………………………………………….... 
Osoba do kontaktu  w sprawie oferty: 
................................................................................................................. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym 
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą ustaloną zgodnie z formularzem 
cenowym: 
 
Cena netto  .............................................zł. 
Podatek VAT     ..................... % 
Cena brutto ................................................. zł. 
(słownie brutto: ............................................................................................. zł.) 
 
 
II. Oświadczamy, że: 
 

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. uważamy się za związanych  niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. przez 30 dni od 
ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 3. dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić* 
podwykonawcom; należy wskazać części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone 
podwykonawcom oraz nazwy i adresy tych firm 
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................

.....................................................................................(jeżeli dotyczy). 
4. zawarty w SIWZ 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. 

5. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej 
faktury VAT do Zamawiającego. 

6. oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* 

7. oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są  w następujących 
dokumentach:* ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................................................................... 

8. należymy/ nie należymy* do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do grupy 
kapitałowej należy przedłożyć listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.) 9. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest Pani / Pan 
.......................................................................................................................................... 

            numer telefonu ................................................................................................................ 
10. Oferta została złożona na .................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 
11. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty: 

 
1. .............................................................................................. 
2. .............................................................................................. 
3. ............................................................................................. 
4. .............................................................................................. 
5. .............................................................................................. 
6. .............................................................................................. 
7. .............................................................................................. 
8. .............................................................................................. 
9. .............................................................................................. 
10. .............................................................................................. 

 
* niepotrzebne skreślić 
………………………………………………     

…………………………………………………………………………………..         Miejscowość, data          Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę 
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                                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: 
„Sukcesywne dostawy rękawic medycznych” dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.    
 
 
 
 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
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                                                                                        ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 
 
 
 
 
  

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:  
„Sukcesywne dostawy rękawic medycznych” 

dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
 
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
907, z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
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środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez 
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
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                                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 
 
Wzór umowy ! 

UMOWA  NR  AZP/..../16  
zawarta w dniu ...................................... r. pomiędzy: 

 
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
Ul. B. Krysiewicza 7/8,  
61-825 Poznań  wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez 2 Sąd Rejonowy w Poznaniu 
Wydział XIV pod numerem KRS 0000003220 
NIP 778-11-28-565  REGON 630863147  
reprezentowanym przez: 
.......................................................................................................................................................... 
 
zwanym dalej "Zamawiającym". 
a Firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) ............................................... ............. 
Z siedzibą w ......................................... przy ul. .............................................wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................................................................. 
NIP .................................... 
REGON ............................. 
 
Zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
Imię i nazwisko ........................................................ działającym pod firmą ..................................... 
Z siedzibą w .......................................... przy ul. .................................................... wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej pod numerem ........................................... 
NIP ................................. 
REGON ......................... 
Zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
O następującej treści:  
 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa jednorazowych rękawic diagnostycznych i chirurgicznych do 

jednostek Zamawiającego, których szczegółowy rodzaj – asortyment i ceny jednostkowe określa 
formularz cenowy, stanowiący  załącznik do umowy. 

2. 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. W przypadku upływu terminu ważności ww. 
dokumentów w czasie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ich 
ważności. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w asortymencie 
do watrości ogólnej przedmiotu umowy wyłącznie w przedmiocie objętym niniejszą umową.  
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania 20% wartości przedmiotu zamówienia 
wskazanej w § 3 ust. 1. 

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

 
§ 2 Realizacja umowy 

1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie od daty obowiązywania umowy, na 
podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego przesyłanego faksem lub pocztą elektroniczną, aż 
do upływu terminu obowiązywania umowy, albo do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacje 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony asortyment  zgodnie z  zamówieniem przesłanym 
faksem lub pocztą elektroniczną przez Zamawiającego (zamówienie raz w tygodniu w poniedziałek): 
       -  bezpośrednio na oddziały szpitalne, jeden raz w tygodniu (czwartek): 

a) Szpital Dziecięcy ul. Krysiewicza 7/8 – 9 oddziałów 
b) Szpital Dziecięcy ul. Nowowiejskiego 56/58 – 3 oddziały  
c) Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16-19 
d) Szpital Położniczo-Ginekologiczny ul. Jarochowskiego 18 – 6 oddziałów 
e) Przychodnia Ginekologiczna, ul. Niegolewskich 29  

                    W godzinach od 9:00 – 13:00 
3. Dla każdej dostawy Wykonawca dostarczy: 

a) Dokument WZ oddzielnie dla każdego oddziału (4egz.-1egz. dla Wykonawcy, 3 
egz. dla Zamawiającego) 

b) Faktura VAT dla każdego obiektu (Szpital Dziecęcy ul. Krysiewicza 7/8, Szpital 
Dziecięcy ul. Nowowiejskiego 56/58, Przychodnia MWR ul. Sporna16, Szpital 
Położniczo-Ginekologiczny, ul. Jarochowskiego 18, Przychodnia Ginekologiczna 
ul. Niegolewskich 29) oddzielna  (3 egz.- 1 egz. Dla Wykonawcy, 2 egz. dla 
Zamawiającego) 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy lub dostawa nie nastąpi w terminie 
określonym w  ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo  dokonania zakupu interwencyjnego od 
innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy, pod warunkiem że ceny 
zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe niż średnie ceny rynkowe. 

3. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz 
wartość umowy o wielkość tego zakupu. 

4. W  przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 
różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy ustaloną niniejszą umową. 

 
§ 3 Wartość umowy 

1. Strony uzgadniają, że wartość umowy w okresie 24 miesięcy wyniesie:  
       netto: ................. złotych plus należny podatek VAT , co stanowi wartość brutto: .................      
       złotych (słownie:  ..................................)  
2. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu 

cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
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3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru loco siedziba 
Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem 
dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt 
załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp. 

 
 

 
§ 4 Warunki płatności 

1. Płatność będzie realizowana sukcesywnie po dostawie przedmiotu umowy do Zamawiającego, w 
terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, na konto podane w fakturze.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wersję elektroniczną wystawionych faktur w jednym z 
następujących formatów: Data Farm lub Kamsoft. 

3. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
                                                                  

§ 5 Reklamacje 
1. Reklamacje jakościowe winny być zgłaszane Wykonawcy w terminie 5 dni od daty stwierdzenia wady. 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych produktów w terminie 7 dni od daty 
powiadomienia o wadzie. 

2. W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 1 Zamawiający ma prawo do zakupu 
danej partii przedmiotu zamówienia u osoby trzeciej obciążając różnicą kosztów Wykonawcę. 

3. Reklamacje ilościowe winny być zgłaszane Wykonawcy w dniu odbioru danej partii zamówienia. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ilościowego danej dostawy w terminie 4 dni od daty 

dostawy.  
5. W przypadku nieuzupełnienia ilościowego w terminie określonym w ust. 4 Zamawiający będzie 

naliczał kary umowne i postępował zgodnie z § 6 ust.1  
 

§ 6 Kary umowne 
1. Strony uzgadniają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźni się z  dostarczeniem przedmiotu umowy 

do Zamawiającego w terminach określonych w  § 2 ust. 2 Zamawiający ma prawo żądać kary umownej 
w wysokości 5% od wartości niezrealizowanej  dostawy  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy 
Wykonawcy bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości zawartej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potracenia 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 ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, a 
powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
 

§ 7 Zmiany umowy 
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod 

warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w 
szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji zaprzestania produkcji 
lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w 
szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania 
produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
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odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności – pod warunkiem udokumentowania 
na piśmie zaistniałej sytuacji. 

2. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 
umowy, w przypadku: 

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

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

       - jeżeli wykonawca udokumentuje, iż zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia. 
3. W razie ustawowej zmiany stawek podatku VAT w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym 

jej przedmiotu – cena (należnośc brutto) zostanie automatycznie i odpowiednio zmodyfikowana. Przy 
wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu jej wystawienia ( w 
dniu powstania obowiązku podatkowego). 

4. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe określenie 
okoliczności uzasadniających zmianę. 

 
§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o których mowa w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

3. Każda ze stron umowy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach statusu 
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. 
 

§ 9 Okres obowązywania umowy 
1. Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony tj. na okres 24 miesięcy od dnia ................ roku 

do dnia ........................ roku.  
§ 10 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca nie może przekazać osobom trzecim praw i obowiązków wynikających z niniejszej  
umowy. 

3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
4. Wszelkie spory wynikłe między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez  Sądy Powszechne właściwe dla Zamawiającego. 
5. Strony nie wykluczają również poddania się jurysdykcji właściwym sądom polubownym. 
6. Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.    
 
 
                 ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA                                                       


