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I. DANE 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 
NIP 778-11-28-565               Regon 630863147 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30-15.00  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 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oświadczeń , oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10  
ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej ustawą, o 
wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy tj. poniżej kwoty 209.000 euro.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem 
„SIWZ”. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa implantów ginekologicznych i 

jednorazowych wyrobów medycznych do chirurgii klasycznej i laparoskopowej.   
 Zamówienie częściowe nr 1 – Systemy leczenia wypadania macicy 
 Zamówienie częściowe nr 2 – Siatka do zabiegów korekty operacyjnej całkowitego wypadania 

narządów miednicy małej w laparotomii i laparoskopii 
 Zamówienie częściowe nr 3  - Jednorazowy sprzęt do chirurgii klasycznej i  laparoskopowej 

 
2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

33140000-3  - Materiały medyczne 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ (formularz 

cenowy) 
3. UWAGA DOTYCZY WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ CZĘŚCIOWYCH: 

3.1. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować wyłącznie, 
jako przykład produktu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w 
każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – 
pod warunkiem, że oferowany asortyment posiada parametry jakościowe, co najmniej takie 
same lub lepsze jak asortyment opisany za ich pomocą przez Zamawiającego.  

3.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien udowodnić 
zamawiającemu, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust.1 



  

ustawy, że proponowane  rozwiązania w równoważnym stopniu  spełniają wymagania 
określone przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust.5 Pzp.  

3.3. Zamawiający uzna za sprzeczne z SIWZ oferty zawierające asortyment o niższych (gorszych) 
parametrach niż wymienione w niniejszej specyfikacji i tym samym takie oferty będą 
podlegały odrzuceniu. 

3.4. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnym zamówieniu częściowym zostaną 
odrzucone.   

3.5. Nie dopuszcza  się możliwości składania ofert wariantowych. 
3.6. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 

ustawy Pzp. 
3.8. Miejsce dostawy: Magazyn Apteki Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i 

Dzieckiem w Poznaniu. 
     

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty 
obowiązywania umowy                                     
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O 

KTÓRYCH MOWA  W ART. 24 ust.5. 
1. Warunki udziału w postępowaniu 

1.1. Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy  

a) nie podlegają wykluczeniu 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 

w ogłoszeni o zamówieniu i SIWZ.   
Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie   

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
4. Zamawiający  żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdz. VI 

pkt 2. lit. a-c SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp  

 
Va.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5                 
 
1. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykluczy również wykonawcę: 
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 



  

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
 
VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) – zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do SIWZ (składane razem z ofertą); 
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów, ocena wykazania braku 
podstaw wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o: 
a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i ust. 5 pkt. 1ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ 
(składane razem z ofertą); 
 

b) Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej                          
w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; 
 
UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

 c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 
ustawy. 
UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentu będzie obligowało 
wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.  

3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo 
kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje jedynie forma 
oryginału albo też odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

4. Wykonawcy zagraniczni:    
a)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. c) SIWZ, składa dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa 
w ust. 2 pkt. c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie osoby,  której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
osoby. 



  

c) Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. c) SIWZ należy składać  
 w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę, 
składanej wraz z tłumaczeniem na język polski. 

d) Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. c) SIWZ powinien być wystawiony  nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają 
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia (Zał. nr 
3, 4 oraz 5 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli 
oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego, zamawiający żąda: 
a)  opisów, fotografii oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.  

UWAGA: dostarczone materiały muszą w sposób jednoznaczny potwierdzać wszystkie 
wymagania Zamawiającego wymienione w opisie przedmiotu zamówienia- złącznik nr 2 do 
SIWZ.  

9. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
1)   formularz ofertowy (zgodny z zał. 1 do SIWZ) wraz z formularzem cenowym (zgodny z 

zał. 2 nr 2 do SIWZ); 
2) W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana  

do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić 
pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania 
i zaciągania zobowiązań finansowych. 

 
VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI.  
 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto formę 
porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty 
elektronicznej ), przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje muszą zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty 
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

      Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
pocztą elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej. 



  

Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia – o 
których mowa w art. 26 ust. 2 f i ust. 3 ustawy jednak – pod rygorem nieważności – 
muszą zostać złożone w formie pisemnej. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  
- w sprawach formalnych wyjaśnień udziela: Ewa Oleksyn, tel. 618506295  

3. Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą  przewidzianą w ust. 1.  
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek                      o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku            o 
wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści Zamawiający zamieści na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 
VIII. INFORMAACJE DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 
 
IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 
1. W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 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. 4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi 
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 
  

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANA OFERT. 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Oferta musi zawierać formularz oferty wraz z formularzem cenowym oraz aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenia (zał. 3 i 4 do SIWZ) 



  

6. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 
7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10. 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. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
13. 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. 

14. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków 
ustalonych w niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone. 

15. 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”. Nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.  

16. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę należy złozyć w w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Krysiewicza 

7/8 w Poznaniu, pokój nr: D-11 – Kancelaria, w terminie do dnia 09.09.2016  do godz.11:30. 
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: „Oferta na Sukcesywną dostawę 

implantów ginekologicznych i jednorazowych wyrobów medycznych do chirurgii klasycznej i laparoskopowej. NIE OTWIERAĆ przed: 09.09.2016 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. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi  w dniu 09.09.2016 r.godz 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 
Sekcja ds. Zamówień Publicnych, budynek D, II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać 
złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego 
oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją   
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 



  

a) kwoty, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie 

i spełniają wymagania określone w SIWZ. 
2. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. 

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

3. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji stotnych 

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

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Zgodnie z art. 91 ust.3a Pzp. jeżeli złożono ofertę , której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny  takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z ZPODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT  
1. Zamawiający przy wyborze wykonmawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami:  
 
       Zamówienie częściowe nr           Nazwa kryterium- waga (%) 

1,2,3 
 
 
 

1 – Cena                     -  60% 
2- Termin realizacji dostawy    –  20% 
3- Termin przydatności do użycia    – 20%  
     

 
2. Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów; 

 
             Zamówienie częściowe nr                           Wzór 

 
1,2,3 1 -  Cena  

 Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100x waga, 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof – cena podana w ofercie 
 

1,2,3 2. – Termin realizacji dostawy     Zamawiający przyzna punkty za termin relizacji 



  

wg schematu poniżej:  
do 2 dni = 20 pkt 
3-4 dni = 10  pkt. 
5 dni = 0 pkt 
 Uwaga: Maksymalny termin realizacji dostawy 
(wszystkie zamówienia częściowe) nie moze 
przekroczyć  5 dni) 
Podanie terminu dłuższego niż maksymaly termin 
określony w SIWZ lub nie podanie go wogóle 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 

1,2,3 3 – Okres przydatności do użycia Zamawiający przyzna punkty za okres 
przydatności do użycia wg schematu poniżej:  
12 miesięcy – 0 pkt. 
Od 13 do 24 miesięcy – 10 pkt. 
Powyżej 24 miesięcy – 20 pkt. 
Uwaga: Minimalny okres przydatności do użycia 
wynosi 12 miesięcy. Podanie wartości niższej 
bądź nie podanie jej w ogóle spowoduje 
odrzucenie oferty. 
 

  
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie 

i spełniają wymagania określone w SIWZ. 
4. W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia (z podatkiem VAT ), z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według 

wzoru: S= C + T + O  
Gdzie:  
S- suma punktów przyznana ofercie, 
C- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena, 
T- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium termin dostawy 
O- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji. 

 
XIV FORMALNOŚCI DO DOPEŁNIENIA PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY. 
1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 



  

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                    a 
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

e) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
f)   nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
g) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania przy użyciu poczty elektronicznej zawiadomienia o wyborze oferty.  
3. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku 

lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

5. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1  i 5-7 ustawy, na 
stronie internetowej. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 
Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
ISTOTNE DLA STRON  POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY: 
Istotne dla stron postanowienia  dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180  ust. 1ustawy). 

 
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych                     

na podstawie art.11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności (art. 180                    
ust. 2 ustawy):  

 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  
2) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
4) odrzucenia oferty odwołującego, 
5) opisu przedmiotu zamówienia, 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
3. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy): 

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (za pomocą poczty elektronicznej) o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.   

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone                
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 ustawy) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 



  

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej.  

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 ustawy). 

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy). 

11. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania 
(art.180 ust. 3 ustawy). 

12. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art.180 
ust. 4 ustawy). 

13. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej(art.180 ust. 5 ustawy). 

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu (art. 198 a do art. 198 g ustawy). 

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

         
                                                                   ZATWIERDZIŁ    
                                

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                           Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
Pieczęć Wykonawcy 
 
                                                   

Formularz oferty /wzór/ 
 
Zamawiajcy: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrwotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. 
B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 
 
Dane Wykonawcy: 
Pełna nazwa:  ..........................................................................................................................................  
.................................................................................................................................... .............................. 
Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu): 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
REGON:...............................  NIP: .................................. 
Numer telefonu:............................................................... 
Adres e-mail: ................................................................... 
wpisany do rejestru 
........................................................................................................................................................... pod 
nr ..............................................................................................................................................................  
 
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon i/lub adres e-mail)    
................................................................................................................................................................. 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Sukcesywna dostawa implantów ginekologicznych i jednorazowych wyrobów medycznych do chirurgii klasycznej i laparoskopowej, oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia za 
następującą cenę i na następujących warunkach: 
 
1.1. Zamówienie częściowe  nr 1  

netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

            Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Oferujemy termin dostawy ........ dni kalendarzowych  
b) Termin przydatności do użycia zaoferowanych wyrobów wynosi .......... (minimalnie 12 

miesięcy). 
 

1.2.  Zamówienie częściowe  nr 2 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia) 



  

netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

             Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Oferujemy termin dostawy ........ dni kalendarzowych  
b) Termin przydatności do użycia zaoferowanych wyrobów wynosi .......... (minimalnie 12 

miesięcy). 
 

1.3.       Zamówienie częściowe  nr 3 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

             Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Oferujemy termin dostawy ........ dni kalendarzowych  
b) Termin przydatności do użycia zaoferowanych wyrobów wynosi .......... (minimalnie 12 

miesięcy). 
 
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

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

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
4. Oświadczamy że zaoferowany przez nas asortyment będący przedmiotem umowy posiada 

stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymagania wynikające z 
obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów medycznych. Na etapie zawarcia umowy i na 
każde żądanie Zamawiającego przedstawimy ww. dokumenty. 

2. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020) oświadczam,                     
że wybór mojej oferty: 

a) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* 
b) prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku: ………………………………………………….. zł 



  

Całość zamówienia zamierzamy wykonać sami/następujące części zamówienia zamierzamy zlecić  
podwykonawcom* 

Wskazanie części 
zamówienia, które 
zamierzamy zlecić 

podwykonawcy 

Nazwa i adres firmy 
podwykonawczej 

 
  

  
5. Oferta została złożona na ................... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych                            

od nr .................. do nr  ........................  
6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) formularz cenowy dla zamówienia częściowego nr …… 
2) ................................................................................ 

*/ niepotrzebne skreślić                                       
             .............................................................................. 

                                                                                             (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  
                                                                                                     upoważnionej przez wykonawcę) 
 ............................................... 
            (miejscowość, data)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                               Zał. nr 3 do SIWZ 
Wykonawca: 
……………………………………
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: 
……………………………………
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)  
 Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Sukcesywna dostawa implantów ginekologicznych i jednorazowych wyrobów medycznych do 
chirurgii klasycznej i laparoskopowej, oświadczam, co następuje: 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w   Roz. V SIWZ. 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
 

 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w Roz. V SIWZ  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………. 



  

..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                  Zał. nr 4 do SIWZ 
 
Wykonawca: 
………………………………………
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. Sukcesywna dostawa implantów ginekologicznych i jednorazowych wyrobów medycznych do 
chirurgii klasycznej i laparoskopowej oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie 

ww. przepisu] 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  (dotyczy niniejszego postępowania). 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
 



  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 



  

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                              i 

konsumentów (t.j. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.),  o której mowa w art. 24  ust. 11 
w związku z  art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa implantów ginekologicznych i jednorazowych wyrobów 
medycznych do chirurgii klasycznej i laparoskopowej” dla Specjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 
Imię i nazwisko  
....................................................................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) 
...................................................................................................................................................... 
z siedzibą w  
………………………………………………………...………………………………………… 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ....................................................... 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że: 
1. Nie należymy do grupy kapitałowej*. 
2. Należymy do tej samej grupy kapitałowej i przedkładamy w załączeniu listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej * 
.............................................................. 
.............................................................. 

      
 UWAGA 

1. Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib 
2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                         
w postępowaniu.  

* niepotrzebne skreślić 
...................................................                                             ..................................................... 
        miejscowość, data                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
UWAGA: Wykonawca składa niniejszy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust.5) 
 
 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 



  

 
 
                                                                                                         Załącznik nr 6 do SIWZ 
Wzór umowy ! 
                                                              Umowa   NR AZP/...../16 
 

          zawarta w dniu ..................2016r.   w Poznaniu pomiędzy: 
 

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,  
ul. 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 
zwany dalej  „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 
............................................................................................................................................ 
 

a 
firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)……………………..…………………, 
z siedzibą w …………………...………… przy ulicy ……………………….…………, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………..........………….…… 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………….,  

Kapitał zakładowy i wniesiony …………………(niepotrzebne skreślić) 
NIP …………………….., REGON …………………. 
zwaną dalej  „Wykonawcą”, którą reprezentują: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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 ……………………….………pod numerem …..……………..………, 
NIP………………….…REGON ………………….… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

  
§ 1 1. Umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu  

nieograniczonego, rozstrzygniętego w dniu ......................................2016 r. 
2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa do magazynu Apteki szpitalnej w Poznaniu przy ul. 

Jarochowskiego 18  asortymentu wymienionego w załączniku do umowy - Formularz cenowy. 
3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w asortymencie 

do wartości ogólnej przedmiotu umowy wyłącznie w przedmiocie objętym niniejszą umową. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo z przyczyn od niego nie zależnych do wykorzystania  

przedmiotu Umowy w zakresie 80% wartości brutto wskazanej w § 3 ust. 1. 
5. Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania wartości niniejszej Umowy, określonej w § 3 ust. 1 

nie przysługują żadne roszczenia. 
 

§ 2 1. Wykonanie umowy odbywać się będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy, w okresie              
12 miesięcy bądź do wyczerpania kwoty przeznaczonej do realizacji przedmiotu umowy, 
określonej w § 3 ust. 1, przed tym terminem. 



  

2. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw, o których mowa w ust.1. od 01.01.2017r. będzie 
uzależniona od posiadania przez Zamawiającego środków finansowych w zatwierdzonym planie 
finansowym na rok 2017. 

3. Zamówienia częściowe dostarczane będą w ciągu …. dni od zamówienia przesłanego faksem  
określającym dokładanie ilość zamawianego asortymentu, w godzinach od 8:00 do 14.00 /z 
dostarczeniem w miejscu wyznaczonym przez personel Apteki. W przypadku, gdy dzień dostawy 
będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, dostawa winna być dokonana w pierwszym dniu 
roboczym po tym terminie. 

§ 3 1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w wysokości: 
Zadanie częściowe   nr… 
Wartość netto:     ................ zł 
8 % VAT:      ................ zł 
Wartość brutto:     ................ zł  
Zadanie częściowe   nr… 
Wartość netto:     ................ zł 
8 % VAT:      ................ zł 
Wartość brutto:     ................ zł  
Zadanie częściowe   nr… 
Wartość netto:     ................ zł 
8 % VAT:      ................ zł 
Wartość brutto:     ................ zł  
 

2. Szczegółowy wykaz zawierający rodzaj, opis, ilość i cenę przedmiotu umowy zawiera odpowiednia 
tabela załącznika do umowy – Formularz cenowy, stanowiący integralną część umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do 
chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 

§ 4 1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty dostawy i otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej wraz z zamówionym asortymentem, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty Strony uznają datę uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy. 

§ 5 1. Zmiana ceny w stosunku do oferowanej może nastąpić wyłącznie na skutek okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu /zmiana stawki podatku 
VAT/, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

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

3. Ewentualna zmiana ceny na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 obowiązywać będzie 
od dnia zawarcia aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. 

§ 6 Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Realizowania dostaw częściowych zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego odrębnymi 

zamówieniami częściowymi. 
2. Realizowania złożonych przez Zamawiającego zamówień częściowych własnym staraniem, na 

własny koszt i ryzyko. 
3. Uwzględnienia reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczonego przedmiotu umowy 

poprzez uzupełnienie braków lub wymianę na inny bez uszkodzeń, na zasadach określonych w § 
8 niniejszej Umowy. 

4. Wymiany, na żądanie Zamawiającego, oferowanego wyrobu medycznego na wyrób medyczny 
spełniający wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny, jeżeli w trakcie realizacji umowy 
Zamawiający stwierdzi, że jakość lub niezawodność dostarczonego asortymentu niekorzystnie 



  

odbiega od parametrów asortymentu wyszczególnionego w załączniku do umowy – formularz 
cenowy. 

5. Zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości brutto towaru niedostarczonego  
w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. terminu 
Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku u innego 
Wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu Zamawiający obciąży 
Wykonawcę tą różnicą 

§ 7 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. Odbioru dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i miejscu dostawy zgodnie ze złożonym 

zamówieniem częściowym. 
2. Sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod względem ilości, w szczególności 

z zamówieniem, o którym mowa w § 2 ust. 3. 
3. Zapłaty za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy. 

§ 8 1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad. 
2. Zamawiający w chwili odbioru 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. 3 Umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru pod względem jakościowym w ciągu  
5 dni od daty jego odbioru. 

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

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

6. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres umowy do posiadania aktualnych dokumentów 
dopuszczających do obrotu na terenie Polski cały dostarczany asortyment. W przypadku, gdy 
ważność dokumentu wygasa w trakcie realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest we 
właściwym czasie do złożenia wniosku o przedłużenie ważności tychże dokumentów. 

§ 9 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy któraś ze stron odstąpi od umowy                          
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  w wysokości ustalonej w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający może, w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy wyznaczyć 
dodatkowy termin dostarczenia tegoż asortymentu, nie rezygnując z kary umownej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z tego prawa.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa 
wartości poniesionej szkody. 

§ 10 Zmiany umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu, przy czym niedopuszczalne są istotne 
zmiany oraz wprowadzanie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1-3 oraz zakres zmian nie został przewidziany w ogłoszeniu lub 
SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie, którego zawarto niniejszą 
umowę. 

§ 11 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 2015 r. poz. 2164 z 



  

późń. zm.) nie stanowią inaczej, a także przepisy ustawy z dnia a także przepisy ustawy z dnia 
20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 875.) i przepisy wykonawcze wydane 
na ich podstawie. 

§ 12 1. Do kontaktów w sprawie realizacji umowy wyznacza się: 
 -  ze strony Zamawiającego: ................................tel.: ........................, faks: ...................... 

-  ze strony Wykonawcy: ......................................tel.: ........................, faks: ....................... 
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 

W razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany 
umową została stronie prawidłowo doręczona.  

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

 
§ 14 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 15 Wykonawca może przenieść na osoby trzecie uprawnienia i wierzytelności wynikające z Umowy, na 
zasadach określonych, w art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej   (t.j. 
Dz.U. z 2015r. poz 618 ze zm.). 

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

§ 17 Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Załącznik do umowy – Formularz cenowy. 
 
Zamawiający                                                                         Wykonawca  


