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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W 
POZNANIU, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Ul. 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: zampub@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 2013, poz. 907 
z późń. zm.) z zastosowaniem przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i niniejszą 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną dalej Specyfikacją lub SIWZ. 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieluch jednorazowych  dla 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz 
cenowy 

3.2. Wspólny słownik CPV 

• 33.77.00.00-8 – artykuły higieniczne z papieru 
• 33.77.12.00-7 – pieluszki dla niemowląt  

3.3. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

3.4. Miejsce realizacji: Magazyn Centralny , ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 
67 UST. 1 PKT 6 I 7)  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane sukcesywnie przez okres 24 
miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z 
późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz w 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. 
zm.), 

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 

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 lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

6.4. 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. 

6.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 
mowa w pkt. 6.4. 

6.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 
podstawie przepisów art. 24 ust.1 i  2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2013, poz.907 z późn. zm.)  

6.7. 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.), 
należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodne z zał. 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 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

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 o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
zawarte zostało w pkt. 6 formularza oferty)  

 

7.3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

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 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 

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

Lp. Wymagany dokument 

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 jednej sztuce z każdej pozycji 

- opisy, foldery, ulotki informacyjne w języku polskim zawierające opis 
oferowanego wyrobu, w szczególności parametrów wyszczególnionych w 
załączniku nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) 

2 Zaświadczenie niezale żnego podmiotu uprawnionego do kontroli jako ści 
potwierdzaj ące, że dostarczane produkty odpowiadaj ą określonym 
normom lub specyfikacjom technicznym – Deklaracja zgodności, certyfikat 
CE, zgłoszenie/powiadomienie Prezesa URWMiPB – dotyczy pozycji 6-9  

3 Atest PZH lub równowa żny certyfikat potwierdzaj ący, że wyroby s ą 
bezpieczne dla zdrowia – dotyczy pozycji 1-5 

 

7.5.    Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

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 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. 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 

2 Wypełniony Formularz oferty  

3 Wypełniony Formularz cenowy 

7.6. 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.  

7.7. 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. 

7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8. PODWYKONAWSTWO 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W 
takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy i adresy firm, którym 
powierzy wykonanie ww. części zamówienia.  

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.  

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.  

9.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.), 
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 faksem lub drogą 
elektroniczną. 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 (t.j. 
Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.). 

9.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Mirosława Turzańska– tel. 61 850 62 95, e-mail: zampub@szoz.pl 

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego postępowania prosimy kierować w formie pisemnej na 
adres e-mail: zampub@ szoz.pl lub faks 61 852 98 06 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Oferta nie musi być zabezpieczona 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 długopisem bądź 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.  

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, formularz cenowy 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 pieluch 
jednorazowych NIE OTWIERAĆ przed: 06.05.2016 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. 12.12 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.)  

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Kancelaria, budynek D, pokój D-11 
do dnia 06.05.2016 r. godz. 11:30. 

13.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie  

13.3. Otwarcie ofert odbędzie się 06.05.2016 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 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r. o  cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) 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. 

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 80 % 

2 Termin płatności  20 % 

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Lp Wzór 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich    

               ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

2 

 

 

Punktacja za termin płatności  podany w 
pkt. 15.2. będzie wyliczana wg 
punktacji;  

- 30 dni   – 5 pkt.  
- 40 dni   – 10 pkt. 
- 50 dni  - 15 pkt. 
- 60 dni – 20 pkt. 

Maksymalnie można zdobyć 20 pkt. 



  

Oferty z terminem płatności poniżej 30 dni nie 
będą podlegały ocenie.  

 

 
 

15.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria oceny. Najkorzystniejsza będzie oferta, która 
uzyska największa ilość punktów. 

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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.) , 
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 (t.j. Dz. U. z 2013, 
poz.907 ze zm.). 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 nie zaproszonego 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późń. zm.). 

16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

16.4. 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; 

16.5. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

16.6. 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; 

16.7. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późń. zm.), po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

16.8. 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. 

16.9. 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późń. zm.) 

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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późń. zm.) , 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z 
późń. zm.) , albo 10 dni - 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 (t.j. 
Dz. U. z 2013, poz.907 z późń. zm.).  

17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę odrębnym pismem 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 danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 
wymagane. 

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 

Projekt 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późń. zm.). 

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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późń. zm.).    

20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późń. zm.) 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 (t.j. 
Dz. U. z 2013, poz.907 z późń. zm.) , 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 (t.j. Dz. U. z 2013, 
poz.907 z późń. zm.)  

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

20.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późń. zm.) . 

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 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późń. 
zm.)  oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz oferty 

2 Formularz cenowy 

3 Oświadczenie o spełnianiu warunków 

4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

5 Projekt umowy 

                                                                                                         
 
 
 
 
                                                                                              ZATWIERDZAM 

Z-ca Dyrektora 
                                                                                                                       ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                                        mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                                      / ....... / 
                                                                                                      
Sporządziła: 
Mirosława Turzańska 
 
 
 



  

 

                                                                                                Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

                                                       Formularz ofertowy / wzór / 
 

Dane Wykonawcy: 

Pełna nazwa:  ..........................................................................................  
 

Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu): 
REGON:...............................  NIP: ............................................................... 
Numer tel./faksu:............................................................................................ 
adres e-mail: ..................................................................................................  
Zarejestrowana/ wpisana w ........................................................................... 
Osoba do kontaktu    ...................................................................................... 

 

1. Oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego związanego z: 
Sukcesywnymi dostawami pieluch  jednorazowych za następującą cenę ofertową 
obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego SIWZ: 

Wartość netto: ............................................................ 

VAT (%)  ...............   Wartość podatku VAT ........................... 

Wartość brutto: ....................................... 

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

 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania 
oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 
przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 

4. Oświadczamy, że 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. Oferujemy/akceptujemy  .............   dniowy termin płatności od daty prawidłowo 
wystawionej faktury VAT( wskazać termin płatności) 

6. Oświadczamy, że 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.) 

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ 

8. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są  w 
następujących dokumentach: 
......................................................................................................................................
.......... 



  

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

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

 
* niepotrzebne skreślić 
 
....................................dnia.................................                                      

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

          Podpisy i pieczątki imienne 

przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
                  
                                                                                                       Załącznik Nr 3 do SIWZ  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: 

,,Sukcesywne dostawy pieluch  jednorazowych” 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



  

                                                                                                          
 
 
                                                                                             Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 
 

 

                                                         OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: ,,Sukcesywne 

dostawy pieluch  jednorazowych” 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, ze 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, 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



  

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 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 

                                                

 
 

 

 
 
 
 
 
 



  

Projekt ! 
Załącznik Nr 5 do SIWZ   
 
 
 

     UMOWA   NR  AZP/...../16 
 

 
zawarta w dniu ...................................... r. pomiędzy:  
 
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Mat ką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. Krysiewicza 7/8 
61-825 Poznań 
wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem KRS 0000003220 
NIP 778-11-28-565  REGON 630863147 
 
reprezentowanym przez: 
mgr inż. Marzenę Krzymańską – Z-cę Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
 
zwanym dalej "Zamawiaj ącym" 
 
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 „Wykonawc ą”, 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 
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy pieluch jednorazowych dla potrzeb Specjalistycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu stosownie do przedłożonej oferty 
przetargowej, stanowiącej integralną część umowy – Formularz cenowy. 

2. 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.  

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

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

 

§ 2 



  

1. Wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla 
asortymentu, sukcesywnie w okresie 24 miesi ęcy 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 lub drogą elektroniczną (e-mail). Dostawa następować będzie 
w ciągu 7 dni roboczych od przesłania zamówienia. W przypadku, gdy dzień dostawy będzie 
dniem ustawowym wolnym od pracy, dostawa winna być dokonana w pierwszym dniu roboczym 
po tym terminie. 

3. Wykonawca dostarczy zamówiony asortyment do Magazynu Centralnego oraz rozładuje 
przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego.  

 
§ 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 nr 1 do 
umowy (Formularz cenowy) stanowiący integralną część umowy. 

3. Ustalona cena obejmuje koszty przedmiotu zamówienia, transportu oraz za i wyładunku. 

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 .......... dni od daty dostawy, na konto podane w fakturze.  
2. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Strony ustalają możliwość negocjowania odroczenia terminu płatności. 
4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w uzgodnionym terminie Wykonawca ma 

prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 
5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przekazać wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

 
§ 5 

1. Ustalona cena obejmuje koszty transportu i wniesienia do magazynu. 
2. Zmiana ceny w stosunku do oferowanej może nastąpić wyłącznie na skutek następujących 

okoliczności; 
1) zmiany stawki podatku VAT, 
2) 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, 
po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy, 

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

 
3. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe określenie 

okoliczności uzasadniających zmianę. 
 
4. 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 odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności – pod warunkiem 
udokumentowania na piśmie zaistniałej sytuacji. 

 
§ 6 

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 § 8 niniejszej umowy. 

d) W przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 2 
ust. 2 Umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości asortymentu 
niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, 
z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie 
ww. określonego terminu Zamawiający dokona zakupu niedostarczonego asortymentu 
tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając kosztami zakupu Wykonawcę. 

 
§ 7 

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. 

 
 

§ 8 
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 roboczych 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. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne  
a) w wysokości 10 % wartości umownej brutto, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

b) w wysokości określonej w §6 ust. 1 lit. d Umowy. 

2. Zamawiający może, w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu asortymentu, wyznaczyć 
dodatkowy termin dostarczenia ww. sprzętu, 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. 

 
§ 10 



  

1. Do kontaktów w sprawie realizacji umowy wyznacza się: 

• ze strony Zamawiaj ącego: ……………………………………………………… 
                  tel.: ………………………………, faks: ………………… ………………………. 

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

2. W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. 

 
 
 

§ 11 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego o ile przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, a także przepisy ustawy z dnia 
20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) i przepisy 
wykonawcze wydane na ich podstawie. 

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

 
§ 12 

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

 
 
 
   ZAMAWIAJĄCY                             WYKONAWCA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


