CPV 33.69.65.00-0
CPV 33.79.00.00-4
Znak 22//2012/DZP/PN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników, podłoży i testów bakteriologicznych oraz sprzętu
laboratoryjnego.

I. Nazwa Zamawiającego:
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca,
ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. (zwany dalej „Zamawiającym”),
tel. (032)4537110 fax: (32) 4555325
REGON 000297690, NIP 647-21-80-171
e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl
strona internetowa: www.wscp.wodzislaw.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników,podłoży i testów bakteriologicznych oraz
sprzętu laboratoryjnego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, podłoży i testów bakteriologicznych
oraz sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w
Wodzisławiu Śląskim w zakresie określonym szczegółowo w Załączniku nr I (Pakiet nr 1 do 9) do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, uzależniając swą decyzję od faktycznych potrzeb występujących podczas obowiązywania
umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu oraz zmiany ilości
w poszczególnych pozycjach w granicach umowy.
4. Zamówienia realizowane będą na podstawie zgłoszeń telefonicznych lub faksem od jego złożenia dotyczy
do 3 dni roboczych . Dostawy odbywać się będą w porozumieniu z osobą zgłaszającą zamówienie,
w godzinach od 7.00 – 13.00.
5. Nadzór nad realizacją dostaw prowadzić będzie Pani Joanna Zając – Kałuża.
6. Oferowany termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni.
7. Termin realizacji wynosi od 02.01.2013 do 31.12.2013 r.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
11.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie nazw podwykonawców oraz części
zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza im powierzyć.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zgodnie z art. 22 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
2. Zamawiający dokona oceny warunków spełnia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
1.

podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. W przypadku składania oferty wspólnej o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają wymagania podane w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
V. Dokumenty, w tym oświadczenia, jakie w szczególności należy złożyć w celu potwierdzenia

spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu.
1. Wypełniony formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego /Załącznik nr I do SIWZ/.
2. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego /Załącznik nr II do SIWZ/;
3. Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności,
o których mowa w art. 24 ustawy – zgodnie z treścią w/w przepisów ustawy /Załącznik nr III do
SIWZ/;
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
6. Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia
lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem;
7. Pełnomocnictwa
do
reprezentowania
Wykonawcy/podmiotów występujących
wspólnie
w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
8. Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu /Załącznik nr IV do SIWZ/;
9. Oświadczenie o podwykonawcach /Załącznik nr V do SIWZ/;
10. Oświadczenie o przyjęciu wzoru umowy /Załącznik nr VI do SIWZ/;
11. Zaakceptowany projekt umowy /Załącznik nr VII do SIWZ/.
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej zamiast
dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z
prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
13. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania z
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiaj
15. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, a podmioty
te będą brały udział w realizacji zamówienia (podwykonawcy), wykonawca w odniesieniu do tych
podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale 5 ust. 3-7 Specyfikacji.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie dopuszcza się
złożenia oferty w formie elektronicznej.
2. Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami ustawy oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.
3. W szczególności oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty,
w tym oświadczenia.
4. Wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty muszą być złożone w
formie podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oryginału bądź
poświadczonej przez tę osobę za zgodność z oryginałem kserokopii (wymaga się podpisania bądź

poświadczenia każdej zapisanej strony dokumentu), jeżeli w treści specyfikacji nie została zastrzeżona
forma szczególna.
5. Forma podpisu: imienna pieczątka i podpis; forma poświadczenia za zgodność z oryginałem: imienna
pieczątka, podpis, data oraz napis: “za zgodność z oryginałem” (lub równoznaczny).
6. Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, w tym formularze, których wzory dołączono do
Specyfikacji należy sformułować i wypełnić ściśle wg oznaczonych wzorów, bez pozostawiania nie
wypełnionych miejsc.
7. Dokumenty składające się na ofertę winne być, pod rygorem nieważności, sporządzone na maszynie,
komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do występowania w obrocie
prawnym bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa, którego oryginał należy dołączyć do oferty.
8. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego.
9.
Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być dokonane w sposób jednoznaczny i nie budzący
wątpliwości, a ponadto parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną.
10.Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające
takie informacji umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem „ zastrzeżone”. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
11.Poprzez złożenie oferty Wykonawca zapewnia, że dostarczane towary są dopuszczone do obrotu na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Ministra Zdrowia (jeśli przepisy prawa wymagają takiego wpisu) i
jest w posiadaniu niżej wymienionych dokumentów:
1) Deklaracji zgodności CE producenta, gdzie przepisy tego wymagają;
2)Katalogów lub ulotek producenta z opisem oferowanych produktów.
3)Instrukcję w j. polskim
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia kopii wyżej wymienionych dokumentów.
13.Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „ zastrzeżone” należy umieścić
w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:
“Oferta na dostawę odczynników, podłoży i testów bakteriologicznych oraz sprzętu laboratoryjnego
- nie otwierać przed dniem 13.12.2012 r. godz. 10:15”
14.Jeżeli oferta zostanie opakowana, zabezpieczona lub oznaczona w inny sposób niż powyżej opisany,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie a także przedwczesne lub
przypadkowe otwarcie oferty.
15.Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty.
VII. Zmiana i wycofanie oferty
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla przygotowania
oferty, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3.
W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku wycofania
oferty - powiadomienie o wycofaniu oferty, należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie
oznaczonej danymi Wykonawcy, Zamawiającego, nazwą postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz odpowiednim napisem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

VIII. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocena ofert złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania zostanie przeprowadzona w
dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie Zamawiający dokona sprawdzenia, czy nie zachodzą ustawowe przesłanki odrzucenia
oferty.
3. W drugim etapie oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
Cena za realizację zamówienia - znaczenie: 100 %
4. W zakresie kryterium ocena zostanie dokonana wg wzoru:

Kryterium: oferta cenowa brutto ( określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od
0 do 100,00 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska 100,00 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostania
przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
(cena najniższa spośród złożonych ofert : cena oferty badanej) x 100
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone (
zgodnie z zasadami matematycznym) do dwóch miejsc po przecinku.
Komisja przetargowa wnioskuje o wybór tej oferty, która uzyskała najwięcej punktów po zsumowaniu
punktów wszystkich członków komisji.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty – suma wartości wszystkich elementów zamówienia zawierające wszystkie koszty niezbędne
do wykonania zamówienia wraz z obowiązującym w przepisach podatkiem VAT, wyrażana w złotych,
podana cyfrowo i słownie.
2.Obliczenia należy wykonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza
rozliczeń w walutach obcych.
3. Wykonawca dokonuje wyliczeń ceny oferty w zestawieniu dotyczącym dla poszczególnych zadań dla
których składana jest oferta.
4.
Należności z tytułu wykonania zamówienia regulowane będą na warunkach określonych we wzorze
umowy.
X. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy
stanowiącym Załączniku nr VII do Specyfikacji.
2. Zamawiający wymaga by Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach podanych we wzorze umowy.
1.

XI. Wyjaśnianie oraz modyfikacja treści specyfikacji
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Prawa Zamówień
Publicznych.
1.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
1. W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich
treść dotrze do adresata przed upływem terminu wyznaczonego do ich złożenia.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.
5. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem.
6. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
7. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:Kornelia Jarlak
tel.32 45 37 105, faks 32 455 53 25, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30, e-mail

przetargi@wscp.wodzislaw.pl
XIII. Wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Kornelia Jarlak tel.32 45 37 105, faks 32 455 53 25, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30

e- mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl
Joanna Zając - Kałuża tel. 32/4537122 - w zakresie merytorycznym
Kornelia Jarlak – tel. 32/4537170 - w zakresie formalno-prawnym
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2012 r. o godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w terminie w Dziale Administracji Szpitala - sekretariat w Wodzisławiu Śl., przy ul.
Brackiej 13 w godz. 7:00-14:00.
2. Oferty złożone (również za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) po upływie terminu składania
ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.
3. Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności, by złożyć ofertę w stanie nieuszkodzonym. Oferty
złożone w stanie uszkodzonym zostaną dopuszczone do postępowania na ryzyko Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala – budynek Administracji w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bracka 13
w dniu 13.12.2012 r. o godz. 10:15.
XV. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu terminu określonego w pkt. 1.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XVI. Informacje dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
XVII. Informacje dotyczące otwarcia, badania i oceny ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
finansowanie zamówienia.
3.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny.
4.
Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
5.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Nie udzielenie przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
6.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe obliczeniu
ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
8.
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony ustawą.
9.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XVII Środki ochrony prawnej
1. Wykonawca, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad

określonych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy jak też niniejszej Specyfikacji, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną wyżej ustawą.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy.
XIX. Postanowienia końcowe
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając

nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana

Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie niezmienność cen za wyjątkiem:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w życie
zmienionej stawki VAT przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto
pozostanie niezmienna.
b) zmiany wartości umowy, z zastrzeżeniem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego, tj: obniżenie cen;
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

XXI. Załączniki.
Załącznik nr I
Załącznik nr II
Załącznik nr III
Załącznik nr IV
Załącznik nr V
Załącznik nr VI
Załącznik nr VII

Formularz cenowy
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków przetargu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu
Oświadczenie o podwykonawcach
Oświadczenie o przyjęciu wzoru umowy
Wzór umowy

Wodzisław Śl., dnia 03.12.2012 r.
……………………………………………..
(pieczęć i podpis Dyrektora)

ZAŁĄCZNIK NR II

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym

na dostawę odczynników, podłoży i testów bakteriologicznych
oraz sprzętu laboratoryjnego.
składamy naszą ofertę .
Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

PAKIET NR ….........................
Formularz cenowy oferty
W formularzu cenowym oferty zawarta jest oferowana całkowita cena wykonania zamówienia.
Formularz został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr I do SIWZ.
Oferujemy wykonanie ww. zadania w cenie:
Netto: ........................... zł.
(słownie: .................................................................................................................)
podatek VAT w wysokości .......% tj. ..................... zł.
(słownie: .................................................................................................................)
Brutto: ...........................................zł
(słownie: ...........................................................................................................)
Oferujemy ..... dniowy termin płatności, licząc od dnia wystawienia faktury
Oświadczenia.
Oświadczamy, że:
 posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał , a także dysponujemy osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Ponadto:

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa
termin składania ofert.

Oświadczamy, iż zapewniamy dostawę produktów we własnym zakresie do siedziby
Zamawiającego

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji
zamówienia określonymi w SIWZ , oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie
z Uzupełnionym Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr ... do oferty.




Zamierzamy zlecić podwykonawcy wykonanie zadania Tak/ Nie **
Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku nr ..... do oferty stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu.

Dane Oferenta:
Nazwa Oferenta:
.....................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................
Tel./fax: ........................................................................................................................
NIP: ....................................................

REGON: ............................................

e-mail: ............................................... INTERNET .........................................
.............................................
(miejscowość , data)

*

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

( podpisy osób uprawnionych)
formularz należy wypełnić osobno dla każdego z pakietów
** należy zaznaczyć odpowiedź, jeśli zaznaczy się odpowiedź tak należy wskazać podwykonawcę

ZAŁĄCZNIK NR III

Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w
art. 24 ustawy – zgodnie z treścią Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.
759 ze zm.)
Nazwa i adres oferenta:
........................................................................................................................

Oświadczam, że :
1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczeniem oraz potencjał, a także dysponuje osobami zdolnymi

do wykonywania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Ponadto oświadczam, że:
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie w art. 24 ust 1 i 2 ustawy
Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze
zm.), według którego z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
2) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, wyjątkiem
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem, zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia ma podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącym w dokonaniu tych czynności, chyba że
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2.
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3) złożyli nieprawidłowe informację mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
4) Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

.........................................
Podpisy osób uprawnionych

..................................... , dnia ..............................

ZAŁĄCZNIK NR IV

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU WARUNKÓW PRZETARGU

Nazwa i adres oferenta:
........................................................................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia w tym ze „Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia” i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

..........................................
Podpisy osób uprawnionych

..................................... , dnia ...............................

ZAŁĄCZNIK NR V

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Nazwa i adres oferenta:
........................................................................................................................

Oświadczamy, że: powierzymy/nie powierzymy* część zamówienia Podwykonawcy.
Zakres Podwykonawstwa
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Czas trwania Podwykonawstwa
………………………………………………………………………………………………

Nazwa i siedziba Podwykonawcy
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
* właściwe podkreślić

..........................................
Podpisy osób uprawnionych

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

,

dnia

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

ZAŁĄCZNIK NR VI

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU WZORU UMOWY

Nazwa i adres oferenta:
........................................................................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy będącej załącznikiem do „Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia”, akceptujemy ją i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

..........................................
Podpisy osób uprawnionych

..................................... , dnia ...............................

ZAŁĄCZNIK NR VIII
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu .............................. r. pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl.
w imieniu którego działa:
Dyrektor Szpitala - lek. med. Weronika Lach-Witych,
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
..................................................................................................................
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:
.....................................
NIP ...................... Urząd Skarbowy ..........................;
REGON .................................
następującej treści:
W wyniku przeprowadzonego postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy
22/2012/DZP/PN na dostawę odczynników odczynników, podłoży i testów bakteriologicznych oraz sprzętu
laboratoryjnego.
Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy asortymentu wymienionego w PAKIECIE NR …......
do niniejszej umowy.
§1
niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa odczynników, podłoży i testów
bakteriologicznych oraz sprzętu laboratoryjnego do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę
w rodzaju i cenie zgodnie z Załącznikiem nr I.
2. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę:
brutto : ..............................
(słownie: ...........................................................)
netto: ............................... zł
(słownie: .................................................)
VAT %:, tj..................)
zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym ( Załącznik nr II).
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, uzależniając swą decyzję od faktycznych potrzeb występujących podczas obowiązywania
umowy.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu oraz zmiany ilości w
poszczególnych pozycjach w granicach umowy.
1. Przedmiotem

§2
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Strony oświadczają, iż są w posiadaniu wszystkich wymaganych prawem decyzji zezwalających na
prowadzenie działalności objętej niniejszą umową.
§3
1. Podstawą rozliczenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca.
2. Cena obejmuje:

1) dostarczenie towaru ,
2) koszty transportu,
3) podatek VAT.
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez swojego podpisu.
2. Należność
będzie
płatna
przelewem
na
konto
Wykonawcy
.......................................................................... w terminie ….......... dni od daty wystawienia faktury.

:

3. Po upływie terminu zapłaty będą naliczane ustawowe odsetki.
4. Ceny jednostkowe wymienione w Załączniku nr I do niniejszej umowy są stałe i nie ulegną zmianie

przez okres obowiązywania umowy.

§4
1. Produkty/Wyroby będą dostarczane partiami do siedziby Zamawiającego, na podstawie
zamówienia.
2. Zamówienie będzie realizowane na podstawie zgłoszeń dokonywanych faksem lub telefonicznie,
do 3 dni roboczych . Dostawy należy realizować w porozumieniu z osobą zgłaszającą zamówienie
w godzinach od 7:00-13:00.
3. Miejscem wykonania Zamówienia jest Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. ul.
Bracka 13: Laboratorium Szpitala.
4. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych produktów/wyrobów.
5.W przypadku niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem Zamawiający zgłosi
Wykonawcy reklamację w formie pisemnej, faksowej wskazując na charakter zaistniałej
niezgodności, w szczególności rzeczowej, ilościowej lub jakościowej. Wykonawca zobowiązany
jest załatwić w ciągu 3 dni roboczych od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego, a
po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie
z żądaniem Zamawiającego.
6. Niezależnie od zasadności reklamacji Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć wykonanie
umowy poprzez niezwłoczne dostarczenie Zamawiającemu produktów odpowiadających potrzebom
Zamawiającego zgodnie z treścią reklamowanego zamówienia oraz wolnych od jakichkolwiek wad.
W przypadku zasadności reklamacji produkty dostarczone w ramach zabezpieczenia wykonania
umowy zaliczane są na poczet należnego świadczenia umownego na podstawie określonego
zamówienia. W przypadku niezasadności reklamacji produkty dostarczone w ramach
zabezpieczenia umowy należy traktować jak oddzielne zamówienie.
7.Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem świadczenia umownego również wtedy gdy nie
wykonuje obowiązku zabezpieczenia wykonania umowy w rozumieniu punktu powyższego.
8. W przypadku 3- krotnego dostarczenia produktów/wyrobów niespełniających warunków
zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z zastosowaniem zapisów § 5
ust. 1 pkt 1 lit. a.
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) W wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) W wysokości 3 % wartości umownej produktów/wyrobów nie dostarczonych w terminie za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) 5 % wartości niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 7.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§6
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§7
1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) W przypadku 3- krotnego dostarczenia produktów/wyrobów niespełniających warunków
zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z zastosowaniem zapisów § 5
ust. 1 pkt 1 lit. a.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy
3. Postanowienie § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§8
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie niezmienność cen za wyjątkiem:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w życie
zmienionej stawki VAT przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto
pozostanie niezmienna;
b) zmiany wartości umowy, z zastrzeżeniem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego, tj: obniżenie cen;
§9
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą

polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

Wykonawca
bez pisemnej
z realizacją niniejszej umowy.

zgody

§ 10
Zamawiającego

nie

może

dokonać

cesji

związanych

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
prawa zamówień publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
§ 12
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Załącznik nr I – Formularz cenowy Wykonawcy
2) Załącznik nr II – Formularz ofertowy Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY
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