
                                                                                               Poznań , dnia 21.04.2016 r. 
 
 
                                                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
                                              poni żej równowarto ści kwoty 30 000 euro. 
                                  ( wył ączone z przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP.)  
                      
                                               Na  dostaw ę łóżeczek noworodkowych 
                                                            Nr Sprawy : AZP/17/2016 
 
1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego: 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przy  ul. 
Krysiewicza 7/8  
2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekracającej równowartości 
kwoty 30.000 euro. 
 
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:   dostawa łóżeczek noworodkowych w ilości 16 
sztuk oraz  1 łóżeczka noworodkowego z półką koszową zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia  zawartym w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 
 
4. Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu; 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni świadczyć dostawy  
na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego 
ogłoszenia. 
Zamówienie  nie   może  być  dzielone  przez  Wykonawców. Oferty  nie zawierające   
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 
 
6. Kryterium oceny ofert: cena 100 %. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę w 
kryterium cena tj. najniższą cenę. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru 
oferty najkorzystniejszej, gdyż zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie, dodatkowych ofert. 
 
7. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

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

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

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

 



Oferta powinna zawierać wszystkie w/w. dokumenty oraz być podpisana przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.  
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz zwrócić się do wykonawców, którzy nie złożyli 
żądanych dokumentów i oświadczeń, o uzupełnienie w wyznaczonym terminie brakujących 
lub nieprawidłowych dokumentów lub oświadczeń. Formularz oferty nie podlega 
uzupełnianiu.  
8. Termin związania ofertą: 30 dni. 
 
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

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

 
10. Oferty  należy  składać w siedzibie Zamawiającego,  Kancelaria, budynek D, pokój D11 
do  dnia  28.04.2016 roku   do godz. 11:30 , w zamkniętych    kopertach z  dopiskiem;  
                „Oferta na dostaw ę łóżeczek noworodkowych” 
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty, 
w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
 
11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.04.2016r., godz. 12.00 w siedzibie 
Zamawiającego, pokój D-8a- Sekcja ds. zamówień publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. 
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom niniejszym ogłoszeniu  i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o 
podane wyżej kryteria wyboru i oceny ofert. 
14. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy, 
Zamawiający przekaże uczestnikom postępowania oraz zamieści na stronie internetowej 
szpitala: www.szoz.pl. 
  
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku: 

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

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

najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego. 
                                                               

 
                                                                                                                                     
Załączniki:                             

1. Formularz oferty 
2. Opis przedmiotu zamówienia   
3. Projekt umowy                                                                              

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

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



 
                                                                                                                   Załącznik nr 1  

 

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

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

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

                                                                                                     / miejscowość i data  / 

 

                                                  FORMULARZ OFERTOWY/ WZÓR 
                            

Odpowiadając na  zaproszenie do wzięcia udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  na  dostawę łóżeczek noworodkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w 

ogłoszeniu o zamówienie; 

 

1.Oferujemy dostawę określoną w Opisie przedmiotu zamówienia w okresie 4 tygodni od 

dnia obowiązywania umowy; 

 

a) Łóżeczka noworodkowe w ilości 16 sztuk ( cena 1 szt. netto ...................... zł. x 16 szt.) 

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

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

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

b) łóżeczko noworodkowe w ilości 1 sztuka 

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

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

Łącznie wartość zamówienia wynosi kwotę netto .............. zł. + podatek VAT ......, tj. ............ 

zł., co stanowi wartość brutto ..............................zł. 

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

 

2. Oświadczamy, że oferowane łóżeczka noworodkowe posiadają certyfikaty CE  oraz wpisy 
do Rejestru Wyrobów Medycznych. 
3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Ogłoszeniu. 

4.Całość zamówienia .zamierzamy wykonać sami / lub /zamierzamy zlecać  

podwykonawcom następujące części zamówienia  ;  

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



5.Oświadczamy,że zawarty  projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

zamówienia. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

 

 

 

                                                                                      _________________________ 

                             

   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

                     woli w imieniu Wykonawcy 

                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
Projekt! !                                                                                                                         Załącznik Nr 3 

                                           

       UMOWA KUPNA – SPRZEDA ŻY NR  AZP/......../16  (WZÓR) 
 

zawarta w dniu ...................................... r. pomiędzy:  
 
Kupuj ącym Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8  
wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
KRS 000000320, NIP 778-11-28-565 
  
reprezentowanym przez: 
mgr inż. Marzenę Krzymańską – Z-cę Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
 
zwanym dalej "Zamawiaj ącym". 
 
a 
 
Sprzedającym firmą .......................................................... 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................. 
NIP ……………………………. 
 
reprezentowaną przez: ......................................................... 

lub ( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej )  

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

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

Zwanym w treści umowy ‘Wykonawcą”  

o następującej treści: 

 Umowa zostaje zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekracającej równowartości kwoty 30.000 euro. 
 

§ 1 
 
 

1. Przedmiotem umowy jest zakup łóżeczek noworodkowych dla potrzeb szpitala przy ul. Jarochowskiego 18 w 
Poznaniu. W skład zamówienia wchodzi następujący sprzęt medyczny; 
• Łóżeczko noworodkowe + materacyk - sztuk 16 ,producent .............,kraj pochodzenia ........................, 

rok produkcji 2015/2016,  
• Łóżeczko noworodkowe z półką koszową+ materacyk - sztuk 1 ,producent .............,kraj pochodzenia 

........................, rok produkcji  2015/2016 
2. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy określa  Formularz Ofertowy Wykonawcy z dnia 

…………………., stanowiący integralną część umowy. 
3. Zamawiający zastrzega, aby jakość przedmiotu umowy była zgodna z wymaganiami zawartymi w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz jego oznaczenie zgodne z obowiązującymi przepisami, zaś Wykonawca 
zobowiązuje się taki przedmiot umowy dostarczyć. 

4. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wraz z przedmiotem umowy następujących dokumentów : 
a) instrukcji obsługi (użytkowania) sporządzonych w  języku polskim w formie papierowej, 
b) kart gwarancyjnych, 
c) pełną dokumentację techniczną przedmiotu umowy, 
d) zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, 

 
5.  Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny , o którym mowa w § 1 posiada świadectwa dopuszczające do 

obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, nie był przedmiotem 
wystaw, bądź prezentacji, bez wad fizycznych, nieużywany, kompletny i gotowy po zainstalowaniu do 
eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Przez 
wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu umowy  lub inną 
wadę uniemożliwiającą korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z celem jakiemu przedmiot ten miał 
służyć Zamawiającemu. 

 



 
                                                                        § 2 
 
 
1. Przedmiot umowy wymieniony w Formularzu Ofertowym Wykonawcy zostanie dostarczony do miejsca 

przeznaczenia tj. do Szpitala Św. Rodziny do wskazanych oddziałów przez Zamawiającego przy  ul. 
Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 

2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie  4 tygodni od daty podpisania umowy. 
3. Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy przez końcowego Użytkownika, na Zamawiającego przechodzi ryzyko 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 
 
 

§ 3 
1. Wartość umowy wyrażona w PLN jest stała i wynosi : 
 
       netto:...........................zł;  

słownie:...................................................................................................................zł, 
podatek VAT: .......% ………………….... zł;  
słownie: ................................................................................................................ zł; 
brutto: ......................... zł;  
słownie: ................................................................................................................ zł. 

2. Ustalona wartość przedmiotu umowy określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
dostawy tj. cenę towaru, podatek VAT, opłaty celne, koszty opakowania, transportu, wniesienia, 
rozładowania, montażu, przeszkolenia, ubezpieczenia, świadczenie pełnego serwisu gwarancyjnego 
oraz ewentualne koszty usługi agencji celnej. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany stawki 
podatku VAT. 

 
 

§ 4 
 
 

Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie w następujący 
sposób: 

1. zapłata 100 % należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej 
w oparciu o protokół odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. 

2. Brak uwag do protokołu , nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu 
nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku 
późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek. 

3. Wykonawca zobligowany jest wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych 
jednostkowe wartości dla pozycji wyszczególnionych w zadaniu. 

4.   Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 
5. Za dokonanie płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
 

§ 5 
 

 
1. Montaż  zakupionego przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia 

przedmiotu umowy.  
2. Zamawiający jest zobowiązany do nie rozpakowywania przedmiotu umowy do czasu przybycia 

przedstawiciela serwisu Wykonawcy. 
3. Wykonawca przeprowadzi przeszkolenie pracowników personelu medycznego i technicznego w pełnym 

zakresie przedmiotowym objętym instrukcją użytkownika, w terminie ustalonym przez strony. 
 

§ 6 
 

 
1. Wykonawca udziela pełnej bezwarunkowej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na okres...... 

miesięcy ( min. 24 mies.), licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy całości przedmiotu 
umowy. 

2. Każdy czas naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania tej naprawy. 
3. Do wymiany poszczególnego sprzętu medycznego na nowy, Wykonawca jest zobowiązany po 5-ciu 

naprawach w okresie gwarancji. 
4. Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego wynosi 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia 

usterki faxem. Poprzez „czas reakcji” należy rozumieć czas, do upływu którego serwisant stawi się w 
siedzibie końcowego użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek. 



Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu nieograniczony dostęp do zgłaszania awarii. 
Maksymalny czas usunięcia usterki z wyłączeniem dni wolnych od pracy wynosi 48 godzin licząc od 
momentu zgłoszenia się przedstawiciela serwisu w siedzibie końcowego użytkownika. Za zgodą 
Zamawiającego termin ten może zostać wydłużony o czas niezbędny do naprawy przedmiotu umowy. 

5. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną 
odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej i Paszporcie Technicznym aparatu.  

6. Wykonawca deklaruje wykonanie 1 bezpłatnego przeglądu gwarancyjnych każdego sprzętu w ciągu roku 
w okresie gwarancji.  
W przypadku wymaganego przez producenta wykonania częściej niż raz w roku przeglądu, Wykonawca 
wykona je również bezpłatnie. 
Części i materiały eksploatacyjne wymienione podczas przeglądu Wykonawca dostarczy również 
bezpłatnie.   
O terminie przeprowadzenia przeglądu  Wykonawca powiadomi pisemnie personel obsługi sprzętu. 
Przeprowadzenie przeglądu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół 
Zamawiającemu. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu 
upływu gwarancji poszczególnych elementów i przedmiotu umowy. 
Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów i całego przedmiotu Wykonawca potwierdzi 
stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu. 

 
§ 7 

 
1. Autoryzowany serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez: 
 

             ...................................................................................................... 
 
      2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia jest: 
 

- ze strony Zamawiającego ............................................................ 
 

                   -    ze strony Wykonawcy     ............................................................ 
 
 

§ 8 
 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy; 
b) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 pkt 2 umowy w wysokości 

0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia; 
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych w ramach rękojmi lub 

udzielonej gwarancji w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia 
liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Kary o której mowa w ust.1c i 1d nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca udostępni nieodpłatnie 
Zamawiającemu urządzenie zastępcze na czas naprawy o nie gorszych parametrach technicznych i 
jakościowych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wartości  przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Po przekroczeniu uzgodnionego terminu realizacji umowy Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę i 
dochodzić z tego tytułu należnych roszczeń. 

6. Strony z zastrzeżeniem ust. 5 mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 
na zasadach ogólnych. 

 
 

§ 9 
 
 
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości 
lub w części. 
 
 

 § 10 



 
 

1. Strony dopuszczają możliwość wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała 
ze zmian w obowiązujących przepisach prawa. 

2. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. sił wyższych lub z innych przyczyn 
niezależnych od strony itp.)  

3. Każda zmiana umowy dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy. 
 
 

§ 11 
 
 
W przypadku roszczeń związanych z niniejszą umową spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy 
dla siedziby Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem polskim 
 
 
 

§ 12 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a 

także przepisy ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679) i przepisy 
wykonawcze wydane na ich podstawie. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla 
Zamawiającego. 

 
 

 
 
 
 
               Zamawiający:                                                                          Wykonawca:  
 

 

 

 

 


