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Sprawa: ZP.PN.5.2017 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. : Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) o wartości 

zamówienia poniżej 209 000 euro pod nazwą: 

 

Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego, leków 

oraz filtrów antybakteryjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w 

Świebodzinie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

………………………………………….. 
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(data i podpis kierownika Zamawiającego) 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. 

Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin 

NIP: 927-19-38-119 

REGON: 000290630 

tel. 68 475 06 01, fax.: 68 475 06 02 

godziny urzędowania (pracy): poniedziałek-piątek: 7.30-15:05 

 

II. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

e-mail: przetargi@loro.pl 

strona internetowa: www.loro.pl 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego (na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp, aktów 

wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zwanej dalej SIWZ). 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

33140000-3 Materiały medyczne 33600000-6 Produkty farmaceutyczne,  

2. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do 

sterylizatora plazmowego, leków oraz filtrów antybakteryjnych dla Lubuskiego Centrum 

Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. w Świebodzinie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik 

numer 5 – Formularz cenowy  do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Określone w załączniku nr 5 do SIWZ  ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości 

przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych 

kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, 

określone w załączniku nr 5 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą 

zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala. 

Niniejsze zamówienie obejmuje 4 pakiety – wg załącznika nr 5 do SIWZ - formularz cenowy. 

Wymagania - pakiet 1 i 2: 

-Czynnik sterylizujący na przeprowadzenie min 650 cykli;  

-Ampułkowy wskaźnik biologiczny do monitorowania skuteczności cyklu sterylizacyjnego;  

-Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze 

plazmowym; 

-Rękaw bezcelulozowy do sterylizacji plazmowej z naniesionym wskaźnikiem chemicznym  

o rozmiarach: 

szerokość 10cm(+/-2cm), dł. min 70 m  

szerokość 25cm(+/-2 cm), dł. min 70 m   
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szerokość 40cm (+/-2cm), dł. min 70 m   

Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być kompatybilne ze sterylizatorem 

HUMANMEDITEK HMTS MINI – 30E 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy 

pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają 

parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach 

technicznych, eksploatacyjnych,  użytkowych i jakościowych.  Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy 

Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, 

że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do 

obrotu  i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.). 

3. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest 

do: 

a) dostawy przedmiotu zamówienia  bezpośrednio do wskazanego magazynu - Apteki 

Szpitalnej od poniedziałku do piątku wyłącznie do godz. 14:00.  

Towar pozostawiony poza apteką uważa się za niedostarczony zgodnie z umową.  

b) termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć …..  dni roboczych 

(Wykonawca podaje w ofercie termin realizacji dostawy, nie więcej jednak niż 3 dni robocze)  

licząc od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem, chyba że w/w 

termin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny 

dzień roboczy. Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku.  

c) Wykonawca umożliwi również  realizację zamówienia na cito w terminie 24 godzin licząc 

od chwili złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem. 

d) każdy dokument rozliczeniowy (faktura)  musi zawierać nr umowy, której dotyczy. 

e) w przypadku wymogu odsyłania faktur lub innych dokumentów Wykonawca ponosi koszty 

przesyłek (tj. załącza kopertę ze znaczkiem zwrotnym). 

4. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z 

wymaganiami zamawiającego: 

a) Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Na tą okoliczność koniecznym 

jest złożenie oświadczenia Wykonawcy, że oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do 

obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, a świadectwa  te zostaną 

udostępnione na każde żądanie Zamawiającego – Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz 

ofertowy pkt. 4. 

b) Wykonawca na żądanie Zamawiającego  przedłoży katalog, materiały techniczne, próbki  

zawierające informacje wskazujące, że oferowane towary spełniają wymagane parametry 

określone przez Zamawiającego. 
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V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. 

 

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJACYCH, ZASTOSOWANIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, 

UMOWY RAMOWEJ 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI 

ZAMAWIJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji umowy – 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia warunku; 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia warunku; 

c. zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie stawia warunku; 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim 

stosunków  prawnych. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inny podmiot zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
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wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 13-22 i ust. 5. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca, w terminie określonym przez zamawiającego: 

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt. 3. 

7. W przypadku wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację 

o tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 2 i 3 do SIWZ 

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

9. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu – załącznik nr 2 do SIWZ 

10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  

11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5 

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) 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. poz. 978, ze zm.) 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, ze zm.).; 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
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3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 

ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp z : 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2a ustawy Pzp, 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło 

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 

mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 
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4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie ust. 3 powyżej. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia wykonawca dołącza: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. tj.  

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

2)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części XI SIWZ ust. 2 

pkt. 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w punkcie 3) powyżej  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub 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. Dokument, o którym mowa 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

Jeżeli dokumenty , o których mowa powyżej w ust. 2 pkt. 1),2),3), dostępne są w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, wykonawca składa oświadczenie – formularz ofertowy pkt. 11. 

3.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, 

o których mowa w ust. 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
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brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4.  Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie, o 

którym mowa powyżej zgodnie z art. 24 ust. 11 wykonawca przekazuje zamawiającemu 

w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 

którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

 

 

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się z 

zachowaniem formy pisemnej, faksem (68 475 06 02)  lub drogą elektroniczną (e-mail: 

przetargi@loro.pl). Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma składane osobiście, w godzinach 

pracy tj. w dni robocze od godz. 7:30 do 15:05. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

Robert Łobanowski, Joanna Piotrowska e-mail: przetargi@loro.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie 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. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

5.  Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na swojej stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni  na swojej 

stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z wykonawcami. 

  

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

mailto:przetargi@loro.pl


9 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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 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. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad: 

1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 

2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna 

być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – formularz oferty; 

4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie 

nieścieralnym atramentem; 

5) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty; 

6) upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 

z dokumentów dołączonych do oferty; 

7) wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie; 

8) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może 

również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty; 

9) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej 

stronie); 

10) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby 

podpisujące ofertę; 

11) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Zamawiającego, 

nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisu:  

Przetarg nr ZP.PN.5.2017 

Oferta na cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego, 

leków oraz filtrów antybakteryjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w 

Świebodzinie. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”. 
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12) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji; 

13) w przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem zamawiający zaleca, ze względu na 

możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany 

wyżej sposób; 

14) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać; 

15) oferta może być zmieniona lub wycofana przez złożenie oświadczenia oznaczonego w 

sposób określony w części XV SIWZ pkt. 11 z dodatkowym opisem: Wycofanie oferty lub 

Zmiana oferty; 

16) oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z 

kartek; 

17) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) wypełniony i podpisany formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 

2) oświadczenia – załącznik nr 2 i 3 

3) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

3. Dokumenty, o których mowa w części XI SIWZ, są składane w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

5. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski powinny być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 

6. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się 

w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert wykaże, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie powinno być wówczas dokonane poprzez 

złożenie oferty w dwóch częściach opisanych, jako „część jawna ofert” i „część tajna oferty”. 

Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert dotyczących: nazwy oraz adresu 

wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofercie. 

 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy przesłać/składać do dnia 05.06.2017 r. do godz. 09:00 na adres 

zamawiającego podany w pkt. I niniejszej SIWZ – w sekretariacie – 1 piętro. 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.06.2017 r. o godz. 09:15 w siedzibie 

zamawiającego w sali konferencyjnej – 1 piętro. 
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3. Otwarcie ofert jest jawne, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

www.loro.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami  i wytycznymi stawianymi przez 

zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty 

winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia 

była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. 

działań w celu jej określenia. 

5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikających z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny 

lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie art. przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.2015 poz. 2008, oraz z 2016 r. poz. 1265); 

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

http://www.loro.pl/
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1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w ust. 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 

których mowa w ust. 6. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  

8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 

specyfikacją, 

2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne 

określone niniejszą specyfikacją, 

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, 

5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

a) Cena oferty    (c)            – waga 60%, 

 

Punkty będą przyznawane wg wzoru: 

 

                 cena oferowana najniższa 

       c  =  -------------------------------- x 60 

     cena oferty badanej 

   

b) standardowy termin realizacji dostawy (t)   - waga 40% 

 

Punkty będą przyznawane: za termin realizacji dostawy wynoszący: 

- 3 dni robocze – 1 pkt. 

- 2 dni robocze – 5 pkt. 

- 1 dzień roboczy – 10 pkt. 

Wartość kryterium - standardowy termin realizacji dostawy będzie iloczynem wagi kryterium 

oraz liczby przyznanych punków np. 10 x 40% = 4pkt. 
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 Z zastrzeżeniem, że standardowy termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni 

robocze. 

 

3. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów 

biorąc pod uwagę sumę punktów z obu kryteriów – ceny oraz terminu wykonania 

zamówienia. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty 

oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w 

ustawie Pzp. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. 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 prowadził 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 

kwoty podatku. 

 

XIX. INFORMACJA DOTYCZACA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PRPOWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 

WYKONAWCĄ 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich(PLN). 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie  wszystkich wykonawców o: 

1) 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 oferentom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączna punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
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3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art.89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 

dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, jeżeli: złożono tylko jedną ofertę lub upłynął 

termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 

kończące postępowanie odwoławcze. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ. 

   

XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ORAZ 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 

ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

Postanowienia umowy zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 

do niniejszego SIWZ stanowiący integralną jej część. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Środkami ochrony prawnej są:  
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 odwołanie 

 skarga do sądu 

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. Terminy na wniesienie odwołania w niniejszym postępowaniu: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) 

albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie). 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia  zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

6. 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. 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. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego 

właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 

8. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy 

Pzp. 

  

Załączniki do SIWZ 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr1 

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 3 

4. Wzór umowy – załącznik nr 4 

5. Formularz cenowy – załącznik nr 5 
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Załącznik nr 1 

 

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

        ( pieczęć wykonawcy ) 

Formularz ofertowy 

 

Dane Wykonawcy : 

Nazwa               ……………………………………………………… 

Siedziba    ……………………………………………………… 

Numer telefonu   ……………………………………………………… 

Numer faksu    ……………………………………………………… 

e-mail, adres strony internetowej ……………………………………………………… 

NIP     ……………………………………………………… 

REGON    ……………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu  ……………………………………………………… 

Nr konta bankowego   ……………………………………………………… 

 

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego ZP.PN.5.2017 na cykliczne dostawy 

materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego, leków oraz filtrów 

antybakteryjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie, 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ………....… z dnia …….……….,  

oferujemy realizację zamówienia na kwotę: 

PAKIET 1 

Wartość brutto: ..................... PLN (słownie : .............................................) 

       Wartość netto: ..................... PLN (słownie : ...............................................)  

        Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................) 

PAKIET 2 

Wartość brutto: ..................... PLN (słownie : .............................................) 

       Wartość netto: ..................... PLN (słownie : ...............................................)  

        Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................) 

PAKIET 3 

Wartość brutto: ..................... PLN (słownie : .............................................) 

       Wartość netto: ..................... PLN (słownie : ...............................................)  

        Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................) 
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PAKIET 4 

Wartość brutto: ..................... PLN (słownie : .............................................) 

       Wartość netto: ..................... PLN (słownie : ...............................................)  

        Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................) 

Każdorazowe zamówienie  wykonamy w terminie …………. dnia/dni roboczego/ych ( nie 

więcej niż 3 dni robocze ) od daty złożenia zamówienia. 

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

2. Oświadczamy, że oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie 

wymagania określone w SIWZ. 

3. Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór 

umowy (załącznik numer 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –  w 

przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do spełnienia wszelkich 

wymagań wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy, że oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i 

stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, a świadectwa  te zostaną 

udostępnione na każde żądanie Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty zobowiązujmy się do dostarczania 

przedmiotu zamówienia zgodnego  z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną 

w Formularzu Cenowym i w Formularzu Ofertowym. 

6. Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i 

aktualne w chwili składania oferty. 

7. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu 

terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że wybór naszej oferty  będzie/nie będzie* prowadził  do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim/dużym* przedsiębiorcą. 

10. Oświadczamy, że …… procent zamówienia lub zamówienie o wartości …… 

powierzymy podwykonawcy lub podwykonawcom …………………… (wpisać jeżeli  
(nazwa i adres) 

dotyczy). 
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11. Oświadczamy, że dokumenty, o których mowa w rozdziale XI SIWZ ust. 2 można 

pobrać z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

 

 

.................................., data ...................... 

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

                      (podpis) 

*niepotrzebne skreślić
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                                                                                                 Załącznik nr 2          

        

Zamawiający: 

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 

Świebodzin 

 

 

Wykonawca: 

 

 

 

……………………………. 
(Pieczęć nagłówkowa wykonawcy) 

 

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. Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego, leków 

oraz filtrów antybakteryjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w 

Świebodzinie, prowadzonego przez Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z 

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

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

 

…………….……., 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. 
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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) 

 

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: 
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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) 
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Załącznik nr 3 

Zamawiający: 

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 

Świebodzin 

 

Wykonawca: 

 

 

 

 

……………………………. 
(Pieczęć nagłówkowa wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a 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. Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego, leków 

oraz filtrów antybakteryjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w 

Świebodzinie, prowadzonego przez Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z 

o.o. oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w części IX SIWZ. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w części IX SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……., 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. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 

 

Umowa nr  ZP/…/2017(wzór) 

 

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  

w dniu ................................w Świebodzinie pomiędzy:          

 

Lubuskim Centrum Ortopedii  im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. przy , ul. Zamkowej 1, 

66-200  Świebodzin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydziale VIII 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000590170, NIP 927-19-38-

119, REGON: 000290630, której kapitał zakładowy wynosi 18 000 000,00 zł 

reprezentowaną przez Elżbietę Kozak-Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym  

 

a 

 

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

 

który/ą reprezentuje: 

 

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

zwanym dalej Dostawcą 

 

łącznie nazywanych Stronami, osobno zaś Stroną 

 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa towarów, których szacunkową ilość  

i asortyment określa Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Dostawca oświadcza, że towar odpowiada wszystkim cechom określonym w Załączniku nr 

1 do umowy oraz SIWZ na podstawie, której Dostawca złożył ofertę. 

3. Termin przydatności do użytku towarów objętych dostawą nie może być krótszy niż 12 

miesięcy liczonych od dnia dostawy towaru Zamawiającemu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości zamawianych towarów 

określonych szacunkowo w pakietach, o których mowa w ust. 1. Dostawcy nie przysługuje 

wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie zrealizowania ilości 

szacunkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do umowy. 

 

§ 2 
1. Szacowaną wartość przedmiotu zamówienia ustala się na kwotę:  

netto ……………..zł (słownie: ……………………………………………../100 złotych)  

brutto …………… zł (słownie  : ……………………………………………/100 złotych)  

wartość podatku wynosi …………. zł (słownie: ……………………………/100 złotych) 

zgodną z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1. 

2. Wynagrodzenie należne Dostawcy uiszczane będzie przez Zamawiającego na zasadach i w 

wysokościach określonych w §6 niniejszej umowy.  
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§ 3 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przewiduje zmiany 

postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Dostawcy w zakresie: 

a) zmiany danych Dostawcy lub Zamawiającego, w tym danych teleadresowych, nazwy 

czy też formy prawnej którejkolwiek ze Stron, 

b) zmiany wynagrodzenia Dostawcy w przypadku: 

- urzędowej zmiany cen leków wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

poprzez podniesienie lub obniżenie ceny jednostkowej brutto, 

- zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

poprzez podniesienie lub obniżenie ceny jednostkowej brutto, 

- zmiany cen na leki importowane wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów 

prawa, poprzez podniesienie lub obniżenie ceny jednostkowej brutto, 

c)  zmiany poszczególnych towarów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do  umowy – 

Formularz cenowy w przypadku zaprzestania bądź wstrzymania ich produkcji czego nie 

można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamienniki”, tj. towary 

równoważne - pod warunkiem, że spełnią one wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym 

również cenę jednostkową wynikającą ze złożonej oferty.  

2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt a) Strona, której zmiana dotyczy 

zobowiązana jest do powiadomienia na piśmie drugiej Strony o zaistniałej zmianie. 

Powiadomienie winno zostać wysłane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru.  

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt b) Strona, która inicjuje zmianę 

zobowiązana jest do powiadomienia na piśmie drugiej Strony o zaistniałej zmianie podając 

jej uzasadnienie. Powiadomienie winno zostać wysłane drugiej Stronie za potwierdzeniem 

odbioru.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt b) obowiązują od dnia wejścia w życie aktów 

prawnych powodujących zmiany.  

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt c) Strona, inicjując zmianę, 

zobowiązana jest do powiadomienia na piśmie drugiej Strony o zaistniałej zmianie podając 

jej uzasadnienie i dołączenia oświadczenia producenta o zaprzestaniu lub wstrzymaniu 

produkcji danego towaru. Powiadomienie winno zostać wysłane drugiej Stronie za 

potwierdzeniem odbioru. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu sporządzonego na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 4 

W przypadku dostaw towarów sprowadzanych na import docelowy stosowane będą przepisy 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2142 z późn. zm.) oraz inne przepisy obowiązujące w tej mierze. 

§ 5 
1. Dostawy następować będą sukcesywnie w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami 

częściowymi Zamawiającego, zgłaszanymi telefonicznie, e-mailem lub faxem, podanymi 

przez Dostawcę.  

2. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Dostawcy do Apteki Zamawiającego z 

siedzibą przy ul. Zamkowej 1,66-200 Świebodzin w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku 

do piątku.  
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3. Termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć ….. (max  3 dni robocze) 

dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem, 

chyba że termin …. dni roboczych (max  3 dni robocze) mija w dzień ustawowo wolny od 

pracy. Wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy. 

4. Dostawca zrealizuje, w przypadku żądania Zamawiającego, zamówienie na cito  

w terminie 24 godzin licząc od chwili złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-

mailem. Termin realizacji tj. 24 godziny lub …. dni roboczych (max 3 dni robocze) 

Zamawiający określi w złożonym przez siebie zamówieniu. 

5. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć: 

a) do każdej partii dostarczonego towaru metki fabryczne oraz etykiety, celem ewentualnej 

reklamacji całości lub części towaru przez Zamawiającego, 

b) towar odpowiednio opakowany i oznaczony, 

c) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego 

użytkownika informacje, 

d) ulotki w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania towaru.  

 

§ 6 

1. Rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych,  

z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Dostawcę odpowiedniej części 

zamówienia i dokonaniu jej odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

2. Należność za poszczególne partie towaru regulowana będzie przelewem na rachunek 

bankowy Dostawcy o numerze  …………………………………………………………… 

w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury. 

3. Dostawcy od faktur niezapłaconych w terminie, określonym zgodnie z ust. 2 przysługują 

ustawowe odsetki.     

4. W przypadku konieczności odsyłania faktur lub innych dokumentów, w szczególności z 

uwagi na konieczność zapewnienia podpisu obu Stron na danym dokumencie,  Dostawca 

ponosi koszty przesyłek (tj. załącza kopertę ze znaczkiem zwrotnym). 

5. Każdy dokument rozliczeniowy (faktura)  musi zawierać nr umowy, której dotyczy. 

6. Na żądanie Zamawiającego Dostawca na wskazany adres e-mail lub w innej formie  

np. w formie płyty CD dołączonej do dostawy, wyśle wraz z każdą dostawą fakturę  

w formie elektronicznej z możliwością wprowadzana jej drogą elektroniczną do modułu 

Apteka Systemu Informatycznego Eskulap, który Zamawiający wykorzystuje do obsługi 

magazynu Apteki Zamawiającego. Format dokumentu elektronicznego to datafarm. 

7. Dostawca nie ma prawa do przeniesienia praw i obowiązków, w tym wierzytelności 

pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę pisemnie, e-mailem lub faksem, który 

zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację dotyczącą: 

a) braków ilościowych w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia, 

b) wad jakościowych w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia. 

2. W przypadku zaś braków ilościowych Dostawca zobowiązuje się dostarczyć brakujący 

towar nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia, w którym rozpatrzył reklamację/upłynął 

termin, o którym mowa w ust.1 pkt a) powyżej. W przypadku dostawy towaru wadliwego 

Dostawca wymieni ten towar na wolny od wad w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym 

rozpatrzył reklamację/upłynął termin, o którym mowa w ust.1 pkt b) powyżej. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru (informacja o odmowie 

winna znaleźć się w protokole odbioru towaru) w przypadku:                         

a) dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu 

ważności,                                                                                        

b) dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,                                          

c) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach,                                                       

d) dostarczenia towaru z opóźnieniem. 

 

§ 8 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku otrzymania towaru niezgodnego pod względem jakości lub ilości, jeżeli 

Dostawca odmówi wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem, stosownie do 

treści przepis §7 niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku trzykrotnego dostarczenia przez Dostawcę towaru złej jakości 

lub w nieprawidłowej ilości, jak również w przypadku dostarczenia towaru przez Dostawcę 

trzykrotnie z opóźnieniem. 

 

§ 9 
1. Dostawca zapłaci kary umowne w przypadku każdorazowej nieterminowej dostawy w 

wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

2. Kara, o której mowa w ust. 1 powyżej będzie należna również w przypadku niedokonania 

wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 7 ust. 2 w zw. z 

ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

3. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 5% wartości  niezrealizowanej części 

umowy brutto określonej w § 2, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy 5% wartości niezrealizowanej części 

umowy brutto określonej w § 2, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez 

Dostawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w art. 145 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia swoich wierzytelności, w tym wynikających  

z nałożonych na Dostawcę kar umownych, z jakimikolwiek wierzytelnościami 

przysługującymi Dostawcy. 

6. W przypadku gdy wysokość szkody przewyższa wysokość nałożonej kary umownej 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie niniejszej 

umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej). 

2. Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej, zobowiązana jest do 

niezwłocznego, jednakże nie później niż 7 dni od daty wystąpienia okoliczności siły 

wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej Strony faxem i potwierdzenia listem 

poleconym. 

 

§ 11 
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Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w 

powszechnie obowiązujących przepisach, w tym w Kodeksie Cywilnym oraz w art. 145 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 12 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.   

 

§ 13 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione 

polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 14 
Umowa niniejsza obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty jej podpisania. 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

     

 

ZAMAWIAJĄCY             DOSTAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 


