Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-4/16

Załącznik nr 2 po zmianach z dnia 09.02.2016 r.
FORMULARZ OFERTY
NAZWA WYKONAWCY: …………………………………...…………………………………………………………………

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ………………………….……….……………………….……………
ADRES: ……………………….……………………………………………..……….………..………….………….……
POWIAT: …………………………………….……….… ………………………………………………………………
WOJEWÓDZTWO:………………..……………………………….….………..……………………………………….
TEL.: ……………………….….. FAKS: …………………..………E-MAIL:………….………….….………………
NIP: ……………………………………………… REGON: …………………………………………………………
BANK/ NR KONTA: ………………………………..……………………………………………………..…………
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:
…………………………………………………………………..……………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są dostawy
wyrobów medycznych ( w tym sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku – powtórka) BZP/38/3824./16
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
Pakiet 1– Zestawy do gastrostomii, zestawy do żywienia, worki do dobowej zbiórki moczu, zestawy do punkcji,
cewnik urologiczny, szkiełka do badań mikroskopowych, łączniki;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 2- Worki ilestomijne, kolostomijne, urostomujne;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 3– Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG);
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
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Pakiet 4-– Cewnik Foley`a, zgłębniki do karmienia, Dren Penrose’a, zestawy do drenażu klatki piersiowej, zestaw do

punkcji opłucnej, akcesoria laryngologiczne;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 5- Cewniki typu: Foley`a/urologiczny/pezzer/zewnętrzne, Dren Kehra;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 6- Cewnik Pezzer, Foley`a pooperacyjny;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 7- Porty, zestawy wprowadzające, igły do portów, Zestaw do zabiegów nerkozastępczych, cewnik do

hemofiltracji, worek na płyn odprowadzony;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 8- Zestaw do zabiegów nerkozastepczych, zestaw do plasmaferezy;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 9- Pas do kardiotokografu;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
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Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 10- Pasta elektrodowa, kaniula donosowi;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 11- Klipsy tytanowe;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 12- Łączniik luer do sond moczowodowych;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 13- Akcesoria pediatryczne do stomii;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 14- Części do dozownika tlenowego firmy Korgiel;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
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Pakiet 15- Cewniki do odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do tlenu,;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 16- Maski i cewniki do tlenu pediatryczne i neonatologiczne;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 17- Zaciski do czepca typ SCZLP FIX;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 18- Zestaw do drenażu niskociśnieniowego;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 19- Osłonki na elektroniczne termometry;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 20- Stetoskop dla dorosłych;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
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Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 21- Stetoskop neonatologiczny;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 22- Połączenie dotętnicze;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 23- Pojedynczy zestaw do higieny jamy ustnej;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 24- Elektroda wielorazowa do aparatu ESWL Econolith 2000
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 25- Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 26- Jednorazowe worki do liczenia gazików, gąbek, opatrunków oraz jednorazowa jałowa płytka ścierna do

czyszczenia końcówek.;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
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Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Pakiet 27- Nakłuwacze ( nożyki) do pobierania krwi u noworodków;
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Pakiet 28- Zestawy do drenażu klatki piersiowej, zestaw do punkcji opłucnej,
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Będziemy dostarczać towar w terminie .............. dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Termin płatności: przelewem w ciągu 60 dni (zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty w Transakcjach
Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2) od dnia doręczenia faktury do siedziby
Zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu towaru.
Termin realizacji zamówienia:
- dla Pakietów: 1 -18, 22 – 23, 25,28 - Od dnia podpisania umowy do 03.02.2017 r., lub do czasu
wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo- cenowy);
- dla Pakietów: 19,20,21,27 - Od dnia podpisania umowy do 25.07.2017 r., lub do czasu wykorzystania
zakładanych ilości wynikających z Załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo- cenowy);
- dla Pakietu: 24 - Od dnia 18.04.2016r., do 17.04.2019 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości
wynikających z Załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo- cenowy);
Termin dostawy:
- 3 lub 4 dni robocze – dla wszystkich pakietów.
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Oferta jest zgodna z prawem i realizuje postanowienia art. 91 ust.3 a Ustawy z 29 stycznia 2004 r., Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz.U.z 2015 r poz. 2164) tj: „ Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby
do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”, zatem w

przypadku wyboru naszej oferty na Zamawiającym ciążył będzie/nie będzie ciążył*1)2) obowiązek podatkowy
podatku od towarów i usług.
*) niepotrzebne skreślić
1)

Jeżeli wykonawca oświadczy , że na Zamawiającym ciążył będzie obowiązek podatkowy od towarów i
usług w Formularzu oferty należy jedynie wypełnić: Łączna cena netto, cena netto słownie oraz stawkę
VAT {%};
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2)

Jeżeli Wykonawca nie złoży powyższego oświadczenia, tj. (czy będzie /czy nie będzie ciążył obowiązek
podatkowy), Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1, 2 Ustawy PZP( tekst jednolity –
Dz.U.z 2015 r poz. 2164).
( patrz pkt.12.1 SIWZ)!!!

2.

Zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego zostały przez nas zaakceptowane
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.
Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP Wykonawca zastrzega sobie, iż niżej wymienione dokumenty składające
się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (dołączone
do oferty w osobnej kopercie): …………………………………………………………………………………………..
Przedmiot zamówienia wykonamy:

3.
4.
5.
6.
7.

8.

sami / przy udziale
podwykonawcom:

podwykonawców*.

Lp.

Następujące

części

zamówienia

zamierzamy

powierzyć

Nazwa części zamówienia

* - niepotrzebne skreślić
9.Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:
IMIĘ I NAZWISKO:

WZÓR PODPISU:

…………............................................................

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

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

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

4. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)
.............................................................................................................................., które dołączamy do oferty.
11..Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) ....................................................................................................

str. w ofercie ............

b) ....................................................................................................

str. w ofercie ............

c) ....................................................................................................

str. w ofercie ............

12.Oferta zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2016 r.

..................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8
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WZÓR UMOWY
UMOWA NR
/2016
zawarta w dniu …………………….. 2016 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
Grażyna Kuczera – Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………………………………………………………………………wpisaną do Rejestru ………………………
powadzonego, przez ……………………………………………, której kapitał zakładowy wynosi ………………
i która posługuje się numerem NIP ……………………………. oraz numerem REGON ……………………..,
reprezentowanym przez:…………………………………………………………………
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst
jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.) w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
sukcesywne Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na dostawy
wyrobów medycznych ( w tym sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku – powtórka) BZP/38/382-4/16
ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr …………………
§2
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych ( w tym sprzętu specjalistycznego
jednorazowego użytku – powtórka) BZP/38/382-4/16.

2.

Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe podane zostały w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz
asortymentowo-cenowy) – przedmiot umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez
konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego
występujących podczas obowiązywania niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w pkt 1 i 2 jest dopuszczony do obrotu
i stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w pkt 1 i 2 a
Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Pakiet 1 – Zestawy do gastrostomii, zestawy do żywienia, worki do dobowej zbiórki moczu, zestawy do
punkcji, cewnik urologiczny, szkiełka do badań mikroskopowych, łączniki;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: ………………………………………………………………
Pakiet 2 – Worki ilestomijne, kolostomijne, urostomujne;
Netto:………………………..zł /słownie: ………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 3 – Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG);
Netto:………………………..zł /słownie: ………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: ………………………………………………………………
Pakiet 4 – Cewnik Foley`a, zgłębniki do karmienia, Dren Penrose’a, akcesoria laryngologiczne;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 5 – Cewniki typu: Foley`a/urologiczny/pezzer/zewnętrzne, Dren Kehra;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 6 – Cewnik Pezzer, Foley`a pooperacyjny;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………

3.

4.
5.
6.
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Brutto:………………………zł /słownie: ………………………………………………………………
Pakiet 7 – Porty, zestawy wprowadzające, igły do portów;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 8 – Zestaw do zabiegów nerkozastepczych, zestaw do plasmaferezy; cewnik do hemofiltracji,
worek na płyn odprowadzony;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 9 – Pas do kardiotokografu;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 10– Pasta elektrodowa, kaniula donosowi;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 11– Klipsy tytanowe;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 12 – Łączniik luer do sond moczowodowych;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 13 – Akcesoria pediatryczne do stomii;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet14 – Części do dozownika tlenowego firmy Korgiel;
,Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 15 – Cewniki do odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do tlenu,;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 16 – Maski i cewniki do tlenu pediatryczne i neonatologiczne;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 17 – Zaciski do czepca typ SCZLP FIX;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: ……………………………………………………………
Pakiet 18 – Osłonki na elektroniczne termometry:
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 19 – Stetoskop dla dorosłych;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 20 – Stetoskop neonatologiczny
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 21 -Stetoskop dla dzieci;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 22 – Połączenie dotętnicze;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: …………………………………………………………………
Pakiet 23 – Pojedynczy zestaw do higieny jamy ustnej;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: ………………………………………………………………
Pakiet 24- Elektroda wielorazowa do aparatu ESWL Econolith 2000;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: ………………………………………………………………
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Pakiet 25- Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: ………………………………………………………………
Pakiet 26- Jednorazowe worki do liczenia gazików, gąbek, opatrunków oraz jednorazowa jałowa płytka
ścierna do czyszczenia końcówek;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: ………………………………………………………………
Pakiet 27- Nakłuwacze ( nożyki) do pobierania krwi u noworodków;
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: ……………………………………………………………
Pakiet 28 - Zestawy do drenażu klatki piersiowej, zestaw do punkcji opłucnej,
Netto:………………………..zł /słownie: …………………………………………………………………
Brutto:………………………zł /słownie: ……………………………………………………………
Cena ogółem:
Cena netto: ………….….. zł /słownie: ........................................................................................................
Cena brutto: …………….. zł /słownie: ........................................................................................................
7.

8.
5.

6.

1.

2.
3.

4.
5.

Termin realizacji zamówienia:
- dla Pakietów: 1 -18, 22 – 23, 25,26,28 - od dnia podpisania umowy do 03.02.2017 r., lub do czasu
wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika nr 1 (Formularz asortymentowocenowy);
- dla Pakietów: 19,20,21,27 - od dnia podpisania umowy do 25.07.2017 r., lub do czasu
wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika nr 1 (Formularz asortymentowocenowy);
- dla Pakietu: 24 – od dnia 18.04.2016., do 17.04.2019 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych
ilości wynikających z Załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo- cenowy);
Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.
Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi
pozycjami asortymentowymi w danym pakiecie, przy zachowaniu maksymalnej wartości danego
pakietu, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.
Oferowane produkty muszą posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu
ich dostarczenia do Zamawiającego, natomiast Pakiet nr 8 musi posiadać termin ważności nie krótszy
niż 10 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego.
§3
Warunki płatności
Należność za dostarczone produkty płatne będzie w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do
siedziby Zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu towaru (zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty w
Transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2). Jako dzień zapłaty
przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest podać na
fakturze numer umowy.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu
płatności.
Ceny jednostkowe podane w Załączniku nr 1 do Umowy będą stałe przez okres obowiązywania
umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 9 pkt. 5.
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z
umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności
uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to
przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której
bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny
podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz
umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek
praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym
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6.

7.

8.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.

firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu
m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie
z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w
drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez
uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w pkt 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 pkt
6 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza
prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w pkt 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2
pkt 6 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza
prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymieniony w Załączniku nr 1 do Umowy towar według
jednostkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do .......... dni roboczych od
momentu złożenia zamówienia pod nr faksu ………………………, lub w uzasadnionych przypadkach
telefonicznie pod nr …………………. Zamawiający dodatkowo potwierdzi zamówienie pismem
poleconym.
Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy, dostawa nastąpi w
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy na swój koszt reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych,
- wad jakościowych w ciągu 7 dni roboczych, od dnia jej otrzymania pod numerem
telefonu……………………., lub pod numerem faksu…..................
Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym.
Wykonawca dostarcza towar na własny koszt i ryzyko loco Magazyn Zamawiającego w odpowiednich
opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi.
Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać ulotki i instrukcje w języku polskim, zawierające
wszystkie niezbędne dla bezpiecznego użytkowania informacje.
Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu we
własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza
możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.
Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania umowy 7 sztuk koszyków na dyspenser z
uchwytem umożliwiającym montaż na Sali operacyjnej – ( dotyczy Pakietu 26 poz.1 – Jednorazowe
worki do liczenia gazików, gąbek, opatrunków oraz jednorazowa płytka ścierna do czyszczenia
końcówek.)
§5
Jakość
Dostarczony towar musi być dobrej jakości oraz posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu i używania.
Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia pozwoleń, o których mowa w pkt. 1 na każde wezwanie
Zamawiającego.
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3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega od
obowiązujących norm z zastrzeżeniem warunków odbioru określonych w § 7 Umowy. W takim
przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wymiany wadliwego towaru na towar dobrej jakości
w terminie podanym w § 4 pkt 1 na własny koszt i ryzyko. Po przekroczeniu w/w terminu
Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych
kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych
określonych w § 8.
§6
Osoby odpowiedzialne

1.

Osobą odpowiedzialną na nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
a)
ze strony Zamawiającego –Jacek Stolarz - Kierownik Apteki Szpitalnej
b)
ze strony Wykonawcy – Pan(i)…………........................................................................
§7
Warunki odbioru

1.
2.
3.
4.

5.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji dostaw.
Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy, tj. faktury VAT.
Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia) ponosi Wykonawca.
Odbiór przeprowadzony będzie u Zamawiającego i obejmować będzie:
- sprawdzenie jakości i ilości dostawy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyrobów jednorazowego
użytku odbiór jakościowy odbywa się w momencie użycia wyrobu,
- sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem cząstkowym,
- sprawdzenie zgodności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, jeżeli takie będą wymagane.
W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem dostawy, a stanem faktycznym sporządzony zostanie
protokół odbioru dostawy, który winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku odbioru, jak również
będzie stanowił podstawę do zapłaty lub odmowy zapłaty za przedmiot dostawy.
§8
Kary umowne

1.

2.
3.

4.

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 5% wartości brutto dostawy w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować
towary o złej jakości, towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości
niezgodnej z zamówieniem;
c) w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż 100,00 złotych za każdy dzień
zwłoki przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu
umowy;
d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 pkt. 7 Zamawiający
naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;
e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w pkt. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości
umowy brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz
z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w
dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia
Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego
wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go
z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
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§9
Postanowienia końcowe
1.

Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części
zamówienia*)
L.p.

Nazwa części zamówienia

*) W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia
- powyższy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we własnym zakresie.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
1) zmiany cen w związku z korzystaniem z rabatów cenowych przyznanych przez Wykonawcę
w okresie trwania umowy lub gdy w trakcie realizacji umowy produkcja produktu zostanie
wstrzymana lub produkt zostanie wycofany ze sprzedaży, Wykonawca zaoferuje produkt
równoważny dla wstrzymanego lub wycofanego produktu, w tej samej ilości, jednak nie droższy,
2) w sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisowo prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT,
Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej
obowiązującej stawki podatku VAT;
3) zmiany zakresu rzeczowego tj. zastąpienie produktu objętego umową innym produktem
synonimem (odpowiednikiem), jednak nie droższym i nie o gorszych parametrach leczniczych,
mogą nastąpić w przypadkach:
a) definitywnego wycofania produktu z obrotu lub wykreślenia z rejestru produktów leczniczych
i materiałów medycznych;
b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji
c) wprowadzenia nowych produktów do obrotu i stosowania.
Zmiana osób, o których mowa w § 6, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy
Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy, dokonania jej
nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia towaru o złej jakości
lub nie posiadającego deklarowanych właściwości. Postanowienie § 8 pkt. 1 lit. a) stosuje się
odpowiednio.
W razie zaistnienia 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
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już
części umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Formularz asortymentowo-cenowy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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