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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 221.000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz implantów szyjnych

dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Adres: ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Strona internetowa: www.spzoz-bielsk.pl 
E-meil: zamowienia@spzoz-bielsk.pl      
Numer telefonu: 85 833 43 70   Numer faksu:             85 833 43 05      Godziny urzędowania:
07.00 – 14.35

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą", w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 dla dostaw o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny

ofert,  a  następnie  zbadanie,  czy  wykonawca  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i
7 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

8. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 3a.
9. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 4.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wykonawca ma prawo złożyć

tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną liczbę części

zamówienia. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie wypełnione załączniki asortymentowe z
wszystkimi wymaganymi pozostałymi dokumentami. Zastrzega się jednocześnie możliwość skompletowania
całości zamówienia z pośród wszystkich ofert częściowych i całkowitych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego materiałów do zabiegów chirurgii naczyniowej i

implantów  szyjnych łącznie  w  ilościach  i  w  asortymencie  określonych  w  formularzu  asortymentowo  –
cenowym, szczegółowo opisanym w załączniku nr 8 do SIWZ, stanowiących integralną jej część, a następnie
integralną część umowy dostawy.

2. Oferowany  przedmiot  zamówienia  powinien  być  fabrycznie  nowy,  wolny  od  wad  fizycznych  i  prawnych,
kompletny.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia
na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem UE. Musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące
w UE certyfikaty/świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia o ile są wymagane
zgodnie z prawem.

4. W raz z wygaśnięciem umowy, dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia spisu z natury asortymentu
znajdującego się w magazynie komisowym i pozostawieniu protokołu końcowego. W przypadku kontynuacji
umowy, dostawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołu przekazania implantów i instrumentarium.

5. Za prawidłowe współdziałanie i wzajemne dostosowanie sprzętu odpowiada Wykonawca.
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

(CPV): 
33184200-5 – implanty naczyniowe
33184100-4 - Implanty chirurgiczne

7. W odniesieniu do każdego z pakietów zamawiający wymaga aby dostawa cząstkowa przedmiotu zamówienia
na  podstawie  składanego  przez  Zamawiającego  zamówienia  następowała  w  terminie  wskazanym  przez
Wykonawcę w ofercie od dnia otrzymania zamówienia.
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8. Zamawiający wymaga, aby zapłata za dostawę przedmiotu zamówienia następowała w terminie do 60 dni od
daty otrzymania faktury VAT.

9. Przedmiot  zamówienia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  niniejszej  SIWZ.  Zamawiający
zastrzega sobie  możliwość,  w trakcie  badania  ofert,  w określonym przez siebie  terminie,  żądania  próbek
asortymentowych do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia.

IV.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia – do 29.09.2019 r. liczony od daty podpisania umowy.

2. Pod terminem realizacji zamówienia rozumie się wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w okresie reali -

zacji umowy na każde zamówienie złożone faksem lub mailowo, zgodnie z wymogami opisanymi w załączni-
ku nr 8.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu
Brak  podstaw  do  wykluczenia  zostanie  zweryfikowany  na  podstawie  przedłożonego  wraz  z  ofertą
oświadczenia – według wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ.

2) Spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
a) Kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile

wynika to z odrębnych przepisów
Warunek  zostanie  wstępnie  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wraz  z  ofertą  przedłoży  podpisane
oświadczenie – według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek  zostanie  wstępnie  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wraz  z  ofertą  przedłoży  podpisane
oświadczenie – według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej
Nie dotyczy

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
3. Wykonawca do oferty dołączy aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie w zakresie wskazanym w

Załączniku  nr  3 do  SIWZ.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne  potwierdzenie,  że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

4. Wykonawca,  który  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt.  13  i  14  oraz  16–20,  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  współprace  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
sadu  zakaz  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  nie  upłynął  określony  w  tym  wyroku  okres
obowiązywania tego zakazu.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy,  gdy złożona przez  wykonawcę kopia  dokumentu jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości  co do jej
prawdziwości.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu  składa  także  oświadczenie  wg  wzoru  -  Załącznik  nr  2 i Załącznik  nr  3  dotyczące  tych
podmiotów.

7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  zamieszcza  informacje  o
podwykonawcach w Załączniku nr 2.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie –  Załącznik nr 2 i
Załącznik nr 3 – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma
potwierdzić spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do
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wykluczenia.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych

podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie
dokumentów  dotyczących  odpowiednio  wykonawcy  lub  tych  podmiotów  muszą  być  poświadczone  za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

10. 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 łączących go z nim stosunków prawnych. 

11. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  zobowiązany  jest  udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

12. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Zamawiający oceni,
czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności  techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna,  pozwalają  na wykazanie  przez Wykonawcę spełniania  warunków udziału  w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust
1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym w SIWZ w odniesieniu do Wykonawcy).

13. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  polega  na  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  innych  podmiotów  -
Wykonawca 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.

14. Jeżeli  zdolności  techniczne,  zawodowe,  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa  podmiotu,  na  którego
zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę  udziału  w
postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

15. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
16. Zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże  zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 17.
17. Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  aktualne  oświadczenia  lub  dokumenty,  potwierdzające

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie określonym w dziale VII SIWZ.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5.  
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restruktury-

zacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwida-
cję jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadło -
ści 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, z późn. zm.);

VII. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oce-
niona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa poniżej  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.

2. Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

1) Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 
2) Oświadczenie o posiadanych dokumentach – Załącznik nr 7
3) Wypełniony i podpisany załącznik asortymentowy - Załącznik nr 8
4) Certyfikat zgodności CE i/lub Deklaracje zgodności WE, dokumenty potwierdzający dokonanie zgłoszenia

wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obro-
tu i do używania – oświadczenie, załącznik nr 7
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5) Ilustrowane foldery producenta, rysunki,  opisy techniczne potwierdzające,  że oferowany przedmiot
zamówienia  spełnia  minimalne  parametry  określone  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia.  -  Opisy
charakterystyk  oferowanych  substancji  z  zaznaczeniem  na  każdej,  którego  zadania  i  pozycji
asortymentowej dotyczy. (wg pozycji formularza asortymentowego)

6) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) w przypadku gdy:
a) Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i

złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z
oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub
wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  ustanawiają  pełnomocnika  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  ich  w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.
5 ustawy PZP, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru na Załączniku nr
2 do SIWZ.

4. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, należy złożyć oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ.

5. Wykonawca  obowiązany  jest  złożyć  po  upływie  terminu  składania  ofert  -  w  terminie  3  dni od  dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp -
w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
b) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłó-

cenia konkurencji w postępowaniu - jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór  oświadczenia  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z nich
oddzielnie, chyba że należą do tej samej grupy kapitałowej.

6. 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:
1) Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
2) Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia

- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ.
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp

Wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności go-
spodarczej, 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 – dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentu, o których mowa w pkt. 7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma sie -
dzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczą-
cych tego dokumentu.

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektó-
rych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów, jeżeli wskazał, że te oświad-
czenia lub dokumenty:
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1) są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłat-
nych baz danych - w takim przypadku Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;

2) znajdują się  w posiadaniu Zamawiającego,  w szczególności  są przechowywane przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp - w takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o
ile są one aktualne.

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wy-
magane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

13. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA
OSÓB UP[RAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobami  uprawnionymi  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  w  związku  z
toczącym się postępowaniem są:

1) Damian Wiszniewski tel. 85/ 833 43 70 - sprawy formalno–prawne,
2) Małgorzata Daniło tel. 85/833 43 70 - sprawy formalno-prawne,
3) Edyta Czapko 85/833 43 41 – sprawy merytoryczne

2. W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  pisemnie.  Zamawiający  dopuszcza  również
przekazywanie ww. dokumentów oraz informacji faksem oraz e-mailem, pod warunkiem niezwłocznego ich
potwierdzenia pisemnie.

adres do korespondencji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski

fax: (85) 833 43 05
e-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl 
-  w  przypadku  przekazywania  korespondencji  drogą  elektroniczną  należy  ją  niezwłocznie  potwierdzić
pisemnie lub faxem.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomoc-
nictw.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Za-
mawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną
zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma.

5. Zamawiający  przyjmuje  wszelkie  pisma  w  godzinach  urzędowania.  Wszelkie
terminy liczy się od chwili,  w której Zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią nadesłanego pisma.
Jeżeli  pismo  wpłynie  po  godzinach  pracy  Zamawiającego  wówczas  uznane  będzie,  że  wpłynęło  ono
następnego dnia roboczego.

6. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielania  ustnych  i  telefonicznych  informacji,
wyjaśnień  czy  odpowiedzi  na  kierowane  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania  pisemności
postępowania.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu  składania  wniosku,  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. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych  wyjaśnień,  zamawiający  może udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez  rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami  zostanie  przekazana  Wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ,  bez  ujawnienia  źródła
zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.

8. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
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Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   
        Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ  
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wy-
konawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważno-
ści wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą. Jeżeli  przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta zo-
stała wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do

SIWZ. 
2. Do oferty należy dołączyć wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

– wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ, wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
– wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa oraz pozostałe dokumenty zgodnie z
SIWZ.

3. Zaleca  się  aby  oferta  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  była  spięta  w  sposób  uniemożliwiający  jej
zdekompletowanie.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych
załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii.

8. Zaleca  się  załączenie  przez  osoby  fizyczne  składające  ofertę,  dokumentów,  z  których  będzie  wynikało
upoważnienie do podpisania oferty.

9. Poprawki  powinny  być  naniesione  czytelnie  i  sygnowane  podpisem  Wykonawcy  lub  osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

10. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować

oraz opisać według poniższego wzoru:

„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kleszczelowska 1

17-100 Bielsk Podlaski
Dostawa materiałów do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz implantów szyjnych

Pakiet nr ……
Nie otwierać przed dniem 16.11.2018 r. godz. 11.10”

12. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być
niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed
terminem  składania  ofert.  Zarówno  zmiana,  jak  i  wycofanie  oferty  wymagają  formy  pisemnej.  Zmiany
dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta.
Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA".

14. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co
oferta.  Dodatkowo  opakowanie,  w  którym jest  przekazywane  to  powiadomienie  należy  opatrzyć  napisem
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„WYCOFANE".
15. Informacje  zawarte  w  ofercie,  które  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn.
zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być
udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby dokumenty te
były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.

16. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
17. Wszystkie  dokumenty  muszą  zostać  złożone w formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z

oryginałem  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy.  Ofertę  i  wszystkie  załączone
dokumenty powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji.

18. Zamawiający  może żądać przedstawienia  oryginału  lub notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu,  jeżeli
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

19. Do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 16.11.2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

pokój nr 09.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 16.11.2018 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego.
4. Otwarcie  ofert  jest  jawne.  Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa
firmy  oraz  adres  Wykonawcy,  którego  jest  otwierana  oraz  cena  oferty.  Powyższe  informacje  zostaną
dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
1. Wykonawca zobowiązany  jest  skalkulować  cenę  oferty  tak,  aby  obejmowała  wszystkie  koszty  i  składniki

związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
2. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, dokonując jej wyliczenia wg

następujących zasad - cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego
realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz wszystkie pochodne (np. koszty ubezpieczenia,
opłaty celne, upusty itp.)

3. Wykonawca podaje cenę netto i brutto (cyfrowo i słownie) oraz wartość podatku VAT wyrażoną w złotych
polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formularzu ofertowym i asortymentowym.
Łączna wartość brutto załącznika asortymentowego jest jednoznaczna z ceną oferty.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały

waloryzacji.
6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 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.

7. Sposób obliczenia ceny: cena jednostkowa netto x zamawiana ilość + VAT = cena brutto.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,  
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena – 60 %
2) Termin dostawy – 40 %

2. Punktacja w kryterium CENA zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący
sposób

          C min

Pbad C = ------------- x 100 x 60 %
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          Cbad

Gdzie: 
Pbad C – punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie
C min – najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad – cena oferty badanej

3. W  kryterium  Termin  dostawy Zamawiający  dokona  oceny  według  deklaracji  Wykonawcy  złożonej  w
Formularzu ofertowym.

Ocena deklarowanych terminu dostawy zostanie przeprowadzona w oparciu o punktację określoną w tabeli
poniżej.

  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru.
W = C + G
Gdzie:
C – suma punktów uzyskanych w kryterium CENA
G - suma punktów uzyskanych w kryterium Termin dostawy
W – suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

5. Cena ofertowa brutto nie podlega zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone

oferty o takiej samej sumie punktów uzyskanych w dwóch kryteriach Zamawiający spośród ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną.

7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.
8. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
9. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki

polegające na niezgodności  oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści  oferty),  na zasadach
określonych w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona albo odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy. Zamawiający poprawiając omyłki
rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek.

XV. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

2. O  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie  pozostałych
Wykonawców,  podając  nazwę (firmę)  i  adres  Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  oraz  uzasadnienie  jej
wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa
w ust 2 ustawy Pzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający  zawrze  umowę  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przekazania  zawiadomienia
Wykonawcy o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo
10  dni,  jeżeli  zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Nie  zgłoszenie  się  w  tym  terminie  uprawomocnionych
przedstawicieli wybranego Wykonawcy zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy
od zawarcia umowy.

1) Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w art.  93 Pzp. o unieważnieniu
postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku wyboru
oferty  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  przedłożyć  Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę).

4) Zamawiający nie przewiduje zmian umowy.
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
Nie dotyczy

XVII. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO  TREŚCI  
ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY,
WZÓR UMOWY

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca,  który  przedstawił  najkorzystniejszą  ofertę  pod  względem kryteriów oceny  ofert  zamówienia,

będzie  zobowiązany  do  podpisania  w  siedzibie  Zamawiającego  umowy  zgodnej  ze  wzorem  umowy
załączonym do niniejszej SIWZ.

3. Wzór umowy po upływie terminu składania ofert nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z
pełna  akceptacją  umowy  przez  Wykonawcę.  Wszelkie  wyjaśnienia  dotyczące  zapisów  wzoru  umowy
Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z rozdziałem VII niniejszej SIWZ.

4. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania wówczas, gdy: 
1) Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia,
2) ilekroć nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
3) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na nowy 
produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w 
ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego, 

4) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 
5) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
6) Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy w przypadku nie 

wykorzystania ilości określonych w umowie, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania 
umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej 
przedmiotu zamówienia. 

XVIII. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  W  TOKU  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcom  oraz  innym  osobom  określonym  w  art.  179  Pzp,  których  interes  prawny  w  uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI
ustawy PZP.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zasady udostępniania dokumentów - Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu

do treści  protokołu  wraz  z  załącznikami  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu
postępowania oraz prawo wglądu do ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicz-

nych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje
o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

3) Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wy-
znaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub
środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.

4) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach,
w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, za-
mawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w termi-
nie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wybo-
rze najkorzystniejszej  oferty lub w dniu przekazania informacji  o wynikach oceny spełniania warunków

10



ZP.261.27.2018

udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania infor-
macji o unieważnieniu postępowania.

XVI. Informacje dodatkowe  

Klauzula informacyjna dla kontrahentów/wykonawców będących osobami fizycznymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informujemy:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul.  Kleszczelowska 1, 17-100
Bielsk Podlaski tel. 85/833 43 30 adres e-mail: sekretariat@  spzoz-bielsk.pl  
zwany dalej „Szpitalem”.

2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Piszczatowska dane kontaktowe: e-mail a.piszczatowska@sp-
zoz-bielsk.pl*

3. Cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postę-
powaniem o udzielenie zamówienia publicznego/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/prowa-
dzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Udostępnianie danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumenta-
cja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pu-
blicznych dalej „ustawa Pzp”;

5. Pozyskiwanie danych osobowych
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak rów-
nież ze źródeł ogólnodostępnych.

6. Wymogi prawne
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7. Profilowanie
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

9. Okres przechowywana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres prze-
chowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

10. Prawa właściciela danych osobowych
1) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych oso-

bowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

2) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod-
stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________
* Wyjaśnienie - informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnie-
je obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
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*** Wyjaśnienie - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy bank implantów
6. Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotów trzecich
7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o posiadanych dokumentach
8. Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 1 

               pieczęć Wykonawcy
……………………………. dnia ……………………

FORMULARZ OFERTY
na

Dostawa materiałów do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz implantów szyjnych
dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim. 

ZP.261.27.2018

Pełna nazwa Wykonawcy - .……………………...………………………………………………………………………..

Adres siedziby - .....................................................................................................................................................

KRS........................................... NIP...................................................... REGON..................................................

Tel...................................... fax……………................e-mail - …………………......................................................
(wszystkie powyższe dane Wykonawcy są zgodne z aktualnymi danymi załączonego Rejestru Sądowego)

Pakiet nr ….
Wartość łączna oferty wynosi:

     Kwota netto ogółem...............................
                Kwota VAT … %.......................
                Kwota łączna brutto: ...................................zł

Słownie brutto:...........................................……………………………………………………….zł

Oferujemy dla przedmiotu zamówienia 24 * / 36 * godzin TERMIN DOSTAWY (słownie: ………………………)
*właściwe zaznaczyć

1. Akceptuję termin realizacji zamówienia – do 29.09.2019 r. od daty podpisania umowy.
2. Akceptuję termin płatności do 60 dni (słownie: do sześćdziesięciu dni) liczony od daty otrzymania prawidłowo

wystawionej faktury VAT i akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik
do SIWZ.

3. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  dokumentami  dotyczącymi  niniejszego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego,  uzyskaliśmy wszelkie informacje  niezbędne do przygotowania  oferty  i  właściwego
wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz załącznikach do SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, a w przypadku
wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego
umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena
dumpingowa i oferta nie stanowi nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp i art. 5-17
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z
art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przez 30 dni liczone od upływu terminu składania ofert.

6. *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia realizujemy sami.*
7. *Oświadczamy,  że  polegamy  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w  postępowaniu  w  następującym  zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………….
(Zobowiązanie  podmiotu  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia  należy
przedstawić w oryginale)

8. *Oświadczamy, że następujące podmioty, na zdolnościach
których polegamy na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będą realizowały jako
podwykonawcy następujące dostawy lub usługi, do których te zdolności są wymagane:

Lp. Zakres dostaw lub usług
Nazwa podmiotu na zdolnościach którego

polega Wykonawca

9. *Oświadczamy,  że  przedmiot  zamówienia  zrealizujemy  z  udziałem
podwykonawcy  niebędącego  podmiotem,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polegamy  na  zasadach
określonych  w  art.  22a  i  wskazujemy  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierzamy  powierzyć

podwykonawcom i  podajemy firmy  podwykonawców –  należy wypełnić tabelę,  jeżeli  Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia.

Lp.
Części zamówienia, których wykonanie

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
Nazwa i adres podwykonawcy 

10. Oświadczamy,  że  przedmiot  zamówienia  wykonamy  w  oparciu  o
wymagania zawarte w SIWZ i umowie.

11. Osoba  odpowiedzialna  za  realizację
zamówienia:  ......................................................................................  tel.:  .....................................
faks: .......................... e-mail: ..............................................................................

12. Osoba  wyznaczona  do  popisania  umowy  wraz  z  pełnioną  funkcją:
………………………………..

13. Numer  rachunku  bankowego  do  dokonywania  płatności  __  ____  ____
____ ____ ____ ____.

14. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan faktyczny i
prawny aktualny na dzień składania oferty.

15. *Oświadczamy, że niniejsza oferta  nie zawiera informacji  stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

16. *Oświadczamy, że niniejsza oferta  zawiera na stronach od ……………..
do  …………….  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

17. Informujemy, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp wybór naszej oferty
będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług.
Uwaga – w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego od towarów i usług Wykonawca powyżej w formularzu ofertowym wpisuje tylko wartość
netto bez kwoty podatku VAT.

20.Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki  informacyjne przewidziane w art.  13 lub art.  14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.**

21. Oświadczamy, że wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. dotyczącym
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – oznaczyć znakiem X
Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO
Średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

21.Oferta została złożona łącznie na kolejnych ……………….. stronach.
22.Integralną część oferty stanowią:

1) ……………………………
23. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.
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*niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(niepotrzebne skreślić).

…………….……. dnia ………….……. r.     …………………………………………
Czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 

Wykonawca:
Pełna nazwa Wykonawcy - .……………………...………………………………………………………………………..

Adres siedziby - .....................................................................................................................................................

KRS........................................... NIP...................................................... REGON..................................................

Tel...................................... fax……………................e-mail - …………………......................................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

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

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

ZP.261.27.2018

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
pn.  ………………………………………………………………….………….  (nazwa  postępowania), prowadzonego
przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), 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.

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

…………………………………………
(podpis)

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

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

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udziele-
nie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2
ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  będący/e  podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……  (podać pełną nazwę/firmę,  adres,  a także w
zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie  podlega/ą  wykluczeniu  z  postępowania  
o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 3 
Wykonawca:
Pełna nazwa Wykonawcy - .……………………...………………………………………………………………………..

Adres siedziby - .....................................................................................................................................................

KRS........................................... NIP...................................................... REGON..................................................

Tel...................................... fax……………................e-mail - …………………......................................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZP.261.27.2018

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez
…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..
…………………………………………………..…………………………………………..  (wskazać  dokument  i  właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

                                     (podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez
zamawiającego w………………………………………………………...………..  (wskazać  dokument  i  właściwą jednostkę

redakcyjną  dokumentu,  w  której  określono  warunki  udziału  w  postępowaniu), polegam  na  zasobach  następującego/ych
podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
   …………………………………………
                                   (podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4

Wykonawca:
Pełna nazwa Wykonawcy - .……………………...………………………………………………………………………..

Adres siedziby - .....................................................................................................................................................

KRS........................................... NIP...................................................... REGON..................................................

Tel...................................... fax……………................e-mail - …………………......................................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa materiałów do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz implantów szyjnych

dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim. 
ZP.261.27.2018

Ja, niżej podpisany.................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:

…...........................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że  należę  / nie należę*  do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zmianami).

*   niepotrzebne skreślić

                      LISTA PODMIOTÓW  NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
(należy wypełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej)

L.p. Nazwa i adres podmiotu

1

2

3

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

…………………………………………

**   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna ) 
oświadczenie podpisuje każdy z uczestników konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej osobno.
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Załącznik nr 5 

UMOWA Nr 

zawarta w dniu ...........2018 r. w Bielsku Podlaskim ,pomiędzy Samodzielny Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1, 
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
1.  Bożenę Grotowicz – Dyrektor,
a
firmą:

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
1.

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy dokonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetargu
nieograniczonego

§ 1
Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  dostawa  przez  Wykonawcę  na  rzecz  Zamawiającego  przedmiotu
zamówienia, opisanych szczegółowo w Załączniku asortymentowym – ofercie Wykonawcy z dnia ........ 2018
r. na zadanie częściowe nr. ………….

§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawem wymagane zezwolenia na sprzedaż przedmiotu

umowy na terytorium Polski, a dostarczane implanty posiadają certyfikat CE i deklarację zgodności wyro-
bu medycznego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy sterylny, których termin przy-
datności do użycia określony przez producenta wynosić będzie, w chwili ich dostarczenia do siedziby Za-
mawiającego, minimum 24 miesiące.

3. Na każdym opakowaniu jednostkowym implantów zamieszczana będzie w szczególności ich nazwa w ję-
zyku polskim, numer katalogowy, numer serii oraz termin przydatności do użycia.

4. Wszystkie elementy implantów muszą pochodzić od jednego producenta.
5. Na każdym elemencie implantów znajdować się będzie trwałe oznaczenie umożliwiające jego identyfika-

cję.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania implantów sukcesywnie, począwszy od dnia zawarcia ni-

niejszej umowy, z częstotliwością i w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego, z za-
strzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2, terminie nie dłuższym niż do ……….. godzin od złoże-
nia zapotrzebowania.

2. Wykonawca zobowiązany jest  do utworzenia  na terenie  siedziby  Zamawiającego „banku implantów”.
Wielkość zaopatrzenia „banku implantów” w poszczególne rozmiary określonych implantów Wykonawca
będzie uzgadniał na bieżąco z osobą wskazaną w § 10 ust. 4 umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać implanty do „banku implantów” na własny koszt i ryzyko, zgodnie
z wymaganiami przewidzianymi dla wyrobów medycznych, w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjąt-
kiem świąt, w godzinach od 8:00 do 14:00.

4. Implanty przekazywane będą osobie wskazanej w § 10 ust. 4 umowy lub osobie przez nią upoważnionej.
Protokoły przekazania implantów do „banku” sporządzane będą w formie pisemnej. 

5. Produkty znajdujące się w „banku implantów” pozostają własnością Wykonawcy do czasu pobrania ich z
banku i zużycia w trakcie zabiegu medycznego.

6. Po każdym zużyciu implantu Zamawiający sporządzi „protokół zużycia”, zawierający w szczególności ini -
cjały pacjenta operowanego z wykorzystaniem pobranego z banku implantu, nr. książki oddziału, datę
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operacji, oddział na którym pacjent był operowany, dane operatora oraz samoprzylepny kod kreskowy po-
twierdzający zużycie określonego implant

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia „banku implantów” w terminie  ….. godzin od momentu
przesłania przez Zamawiającego faksem „protokołu zużycia”, o którym mowa w ust. 6.

8. W raz z wygaśnięciem umowy, dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia spisu z natury
asortymentu znajdującego się w magazynie komisowym i pozostawieniu protokołu końcowego. W
przypadku kontynuacji umowy, dostawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołu przekaza-
nia implantów i instrumentarium.

§ 4
1. Przez okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sali operacyjnej Zamawia-

jącego w zestawy instrumentarium, rozumiane jako specjalistyczne narzędzia niezbędne do wykonywania
zabiegów przy wykorzystaniu systemu implantów dostarczanych przez Wykonawcę, w ilości określonej w
Załączniku asortymentowym, osobno dla każdego z pakietów.

2. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dodatkowego
kompletu instrumentarium w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawcy stosownego zapotrzebo-
wania poprzez faks lub pocztę elektroniczną.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać instrumentarium w kontenerach według rozwiązań producenta.
4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone instrumentarium jest dopuszczone do stosowania na terytorium

Polski i wolne od wad.
5. Wykonawca zobowiązany jest  do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji  i  instrukcji  nie-

zbędnych do prawidłowego używania instrumentarium oraz na żądanie Zamawiającego, do przeprowa-
dzenia bezpłatnych kursów techniki operacyjnej oferowanych produktów dla personelu sal operacyjnych
oraz operatorów Zamawiającego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wszelkich wadach lub
uszkodzeniach używanego instrumentarium.

7. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji  oraz wymiany zużytych, uszkodzonych bądź wadliwych
elementów instrumentarium na swój koszt w sytuacji, gdy były one używane przez Zamawiającego zgod-
nie z ich przeznaczeniem.

8. Wadliwe, uszkodzone lub zużyte instrumentarium Zamawiający zwróci Wykonawcy na podstawie proto-
kołu zdawczo–odbiorczego. Wykonawca zobowiązany jest przy tym do dostarczenia Zamawiającemu w
terminie 24 godzin nowego instrumentarium na własny koszt.

9. W przypadku odmowy lub opóźnienia w dostawie instrumentarium, Zamawiający jednokrotnie wezwie
Wykonawcę do dostarczenia instrumentarium. Wykonanie wezwania powinno nastąpić w ciągu 24 godzin
od chwili odebrania go przez Wykonawcę. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy stanowi podstawę do
natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

10. Podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia stanowić będzie również wyco-
fanie przez Wykonawcę instrumentarium, choćby na krótki okres.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktury za wszczepione pacjentom implanty w

terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego „protokołu zużycia” implantu, o którym mowa w § 3
ust. 6, wraz z „zamówieniem” oznaczonym indywidualnym numerem (PAA…....) i podpisanym przez koor-
dynatora oddziału ortopedyczno-urazowego oraz Dyrektora Zamawiającego.

2. Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny zawierać w szczególności numer umowy, na podstawie
której jest ona wystawiana, nr ks. głównej pacjenta zoperowanego przy wykorzystaniu implantów objętych
daną fakturą, nazwę produktu w języku polskim, numer katalogowy produktu zgodny z przedstawionym
przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, numer serii i termin przydatności do użycia implantu oraz nu-

mer „zamówienia”, o którym mowa w ust 1.
3. Wartość umowy, zgodnie z załącznikiem asortymentowym (załącznik do umowy), wynosi: ………zł netto

+..... % VAT, łącznie ................. zł brutto (słownie zł: ………………………../100), z zastrzeżeniem możli-
wych zmian tej wartości wynikających z § 6 ust. 1-5 umowy.

4. Zapłata za dostarczone i wykorzystane produkty następować będzie w terminie do 60 dni licząc od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wszczepione pacjentowi implanty, przele-
wem na rachunek bankowy wyłącznie Wykonawcy wskazany na fakturze.
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5. Numer rachunku bankowego, na który należy przelewać płatności:  _ _  ____ ____ ____ ____ ____ ____
6. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury lub faktur korygujących, termin płatno-

ści biegnie od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniej faktury korygującej.
7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z

realizacji niniejszej umowy. Zakazuje się Wykonawcy pod rygorem nieważności, zawierania jakichkolwiek
zobowiązań w wyniku których powstałby obowiązek zapłaty innemu podmiotowi niż Wykonawca, w tym
także zawierania umów poręczeń. 

§ 6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości implantów w stosunku do określonej w za-

łączniku asortymentowym. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w razie
zmniejszenia ilości zakupionych implantów.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego w ra-
mach pakietu, przy zachowaniu cen poszczególnych elementów oraz wartości całego pakietu, w przypad-
ku uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza podczas realizacji umowy zmianę numerów katalogowych oferowanych produk-
tów, wynikającą ze zmian modyfikacyjnych np. dotyczących zmiany miejsca ich wytwarzania, przy zacho-
waniu parametrów produktu spełniających wymogi SIWZ i utrzymaniu cen określonych w ofercie przetar-
gowej.

4. Ceny jednostkowe netto za poszczególne implanty, określone w  załączniku asortymentowym, mogą
ulec obniżeniu w okresie obowiązywania umowy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku wystąpienia okolicz-
ności wskazanej w ust. 4 lub w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 

6. Okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu w przypadku niewykorzystania przez Zamawiają-
cego, w terminie wskazanym w § 11 ust. 1, całości objętego umową zamówienia.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

8. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7
1. Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  w  zgodzie  i  w  oparciu  o  Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
„RODO“. 

2. Administrator  danych  powierza  Zleceniobiorcy  do  przetwarzania  dane  osobowe,  które  zgromadził
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym Umową.

4. Zleceniobiorca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art.
29 RODO oraz, że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z
odpowiedzialnością  za  ich  nieprzestrzeganie,  zobowiązały  się  do  ich  przestrzegania  oraz  do
bezterminowego  zachowania  w  tajemnicy  przetwarzanych  danych  osobowych  i  sposobów  ich
zabezpieczenia.

5. Administrator danych powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie
danych osobowych Administratora danych jedynie w celu wynikającego z Umowy. 

6. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  przetwarzania
powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy i wyłącznie w
zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów. 

7. Na wniosek  Administratora  danych  lub  osoby,  której  dane
dotyczą Zleceniobiorca wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.

8. Strony  zobowiązują  się  wykonywać  zobowiązania  wynikające  z  niniejszej  Umowy  z  najwyższą
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starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów
Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii  danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do
przetwarzania  danych osobowych,  w szczególności  zabezpieczyć je  przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów
prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

10. Zleceniobiorca  oświadcza,  że  zastosowane  do  przetwarzania  powierzonych  danych  systemy
informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową.
12. Podmiot  przetwarzający,  biorąc  pod  uwagę  charakter  przetwarzania,  w  miarę  możliwości  pomaga

Administratorowi  poprzez odpowiednie  środki  techniczne i  organizacyjne wywiązać się z  obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw. 

13. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga
Administratorowi  wywiązać się  z  obowiązków określonych w art.  32–36 rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  27  kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób  fizycznych  w
związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Chodzi o obowiązki:
a) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania,
b) zgłaszania  niezwłocznie  naruszeń  ochrony  danych  organowi  nadzorczemu,  Administratorowi

danych i zawiadamiania o nich osób, których dane dotyczą,
c) przeprowadzenia  oceny  skutków  dla  ochrony  danych  i  uprzednich  konsultacji  z  organem

nadzorczym.
14. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa lub

zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne
przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

15. Podmiot  przetwarzający  udostępnia  Administratorowi  wszelkie  informacje  niezbędne  do  wykazania
spełnienia  obowiązków  określonych  w  niniejszej  umowie  oraz  umożliwia  Administratorowi  lub
audytorowi  upoważnionemu  przez  Administratora  przeprowadzanie  audytów,  w  tym  inspekcji,  i
przyczynia się do nich. 

16. Podmiot  przetwarzający  nie  korzysta  z  usług  innego  podmiotu  przetwarzającego  bez  uprzedniej
szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora danych.

17. Administrator  danych  ponosi  odpowiedzialność  za  przestrzeganie  przepisów  prawa  w  zakresie
przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

18. Powyższe  nie  wyłącza  odpowiedzialności  Zleceniobiorcy  za  przetwarzanie  powierzonych  danych
niezgodnie z umową. 

19. Podmiot  przetwarzający  odpowiada  za  szkody  spowodowane  przetwarzaniem,  jeśli  nie  dopełnił
obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał  poza zgodnymi z prawem instrukcjami
Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

                                                              
§ 8

1. Wykonawca udziela 3 letniej rękojmi na dostarczone produkty.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z opisanym w ofercie przetargowej albo w

przypadku dostarczenia towaru lub jego części w uszkodzonym opakowaniu jednostkowym, Zamawiający
odmówi odbioru i sporządzi protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, który podpiszą obie Strony.
Wówczas Wykonawca jest zobowiązany do dostawy implantów wolnych od wad na swój koszt i ryzyko, w
ciągu 24 godzin licząc od momentu sporządzenia protokołu.

3. O wadach jakościowych stwierdzonych po odbiorze dostarczonych wyrobów Zamawiający zobowiązany
jest poinformować niezwłocznie Wykonawcę. Zamawiający ma wówczas prawo żądać dostarczenia im-
planty wolnych od wad w czasie 24 godzin od chwili poinformowania o nich Wykonawcy.

§ 9
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1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości:
1) 1 % wartości brutto zamówionej partii implantw, pomnożonej przez ilość dni opóźnienia w jej dostawie,

nie mniej jednak niż 100,00 zł,
2) 2 % wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, określonych w ust. 4 poniżej, nie mniej jednak niż 100,00 zł,
3) 1.000,00 zł za każdy dzień braku dostępności kompletnego instrumentarium w kontenerach zaworo-

wych, w ilościach określonych zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 umowy,
4) 20% wartości brutto umowy wskazanej w § 5 ust. 3, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zama-

wiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
5) 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku częściowego odstąpienia od realiza-

cji umowy, w szczególności w zakresie określonego pakietu, przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6) 2 % kwoty brutto, na którą opiewa dana faktura, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu jej Zama-
wiającemu,

7) 50,00 zł, za każdy zawiniony przez Wykonawcę przypadek wystawienia Zamawiającemu błędnej fak-
tury wymagającej dokonania korekty, w szczególności z powodu wyszczególnienia w fakturze cen lub
produktów niezgodnych z niniejszą umową lub dokonaną dostawą.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie od
zastosowania kar umownych.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia kary umownej z wierzytelnością przysłu-
gującą Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

4. W przypadku poinformowania przez Wykonawcę o braku możliwości dostarczenia implantów określonych
w Załączniku asortymentowym lub upływu określonego w umowie terminu dostawy Zamawiający, po
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy oraz anulowaniu złożonego zamówienia, zastrzega sobie prawo
do dokonania zakupu implantu u innego podmiotu i obciążenia różnicą cenową Wykonawcy, przy równo-
czesnym naliczeniu kary umownej określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2 umowy.

§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia reprezentanta handlowego upoważnionego do kontaktów

z Zamawiającym i odpowiedzialnego za uzupełnianie „banku implantów” oraz za wymianę znajdujących
się w nim implantów w przypadku upływu terminu ich ważności.

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym i odpowiedzialną za prawidłową
realizację przedmiotu niniejszej umowy jest...........

3. Osobą wytypowaną przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem „banku im-
plantów” jest ..........................

§ 11
1. Umowa zostaje zawarta od dnia ....... 2018 r. do dnia 29.09.2019 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia, z powodu rażącego naruszenia postanowień umo-

wy, a w szczególności dostaw niezgodnych z zamówieniem Zamawiającego, dostaw implantów wadli-
wych, opóźnień w dostawach.

§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. SIWZ i załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla

siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa a w szczegól-

ności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 6

Wykonawca:
Pełna nazwa Wykonawcy - .……………………...………………………………………………………………………..

Adres siedziby - .....................................................................................................................................................

KRS........................................... NIP...................................................... REGON..................................................

Tel...................................... fax……………................e-mail - …………………......................................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbęd-
nych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ………… na …………………………………………………

Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się do oddania do
dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………….…………………………. biorącego udział w przedmiotowym
postępowaniu  swoich  zasobów  zgodnie  z  treścią  art.  22a  ust.  2  ustawy  Pzp,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………

Jednocześnie wskazuje, iż:
1. Zakres  w/w  zasobów  przy  wykonywaniu  zamówienia  będzie  następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Sposób  wykorzystania  w/w  zasobów  będzie  następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Zakres  i  okres  naszego  udziału  przy  wykonywaniu  przedmiotowego  zamówienia,  będzie  następujący:

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

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty w orygina-
le.

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

…………………………………………
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Załącznik nr 7

………………………………………………………………………….
                      (pełna nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
 
Przystępując do przetargu nieograniczonego na Dostawa materiałów do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz
implantów szyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim niniejszym
oświadczamy, że posiadamy wszystkie certyfikaty i świadectwa rejestracyjne oraz pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu produktem leczniczym na terenie kraju i stosowania w szpitalnictwie RP - wydane przez Ministra Zdrowia
lub wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011 r.) ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 82, poz.
451). Potwierdzamy, że oferowany asortyment posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 876).

 
 Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku odrębnego żądania Zamawiającego któregokolwiek dokumentu w
formie poświadczonej z oryginałem kopii, zostanie on niezwłocznie dostarczony.

                     Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i 2 Kodeksu Karnego (o
przedkładaniu  fałszywych  lub  stwierdzających  nieprawdę  dokumentów  albo  pisemnych  oświadczeń
dotyczących uzyskania zamówienia publicznego)

………………dnia:…................                 

………………………………………………………………………..
(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


	pieczęć Wykonawcy
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