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PostęPowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 sĘcznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2013r. poz.9o7
zPÓŹn. zm. ) oraz zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

med, Joanna Zaremba
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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający: Wojewódzki  Ośrodek  Medycyny  Pracy  we  Włocławku  ul.  Wyszyńskiego  21

Telefon/fax:  054 413-69-00, www.womp.wloclawek.pl

REGON: 910351710 NIP: 888-24-00-408

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póżn. zm.)
zwana dalej ustawą lub uPzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest pierwsze wyposażenie nowej siedziby wraz z dostawą, montażem mebli
i pozostałym wyposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku. Szczegółowy opis
przedstawiony poniżej. Parametry wymagane zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

Zadanie 1

L.p. Nazwa Opis Ilość
1. Fotel

dermatologiczny
Fotel dermatologiczny wykonany na stabilnej ramie ze stali nierdzewnej,
ze swobodną regulacją wysokości obity trwałym materiałem łatwo
zmywalnym i wodoodpornym, regulowane oparcie, ruchome, dzielone
podparcie nóg, regulowana wysokość. Minimalna wysokość 55cm,
Maksymalna wysokość 76 cm, Wymiary (DxSxW) 196 x 75 x 62 cm,  Kolor
tapicerki do uzgodnienia.

1

Zadanie 2

L.p. Nazwa Opis Ilość
1. Pojemnik na papier

toaletowy
Pojemnik  na  papier  toaletowy  wymiary  roli:  180  mm - 230 mm, materiał
obudowy: blacha stalowa, kolor obudowy: biały, wymiary: - wysokość: 262
mm, - szerokość:  260 mm, - głębokość:  115 mm, zamek i  klucz metalowy,
okienko kontrolne informujące o ilości papieru, rodzaj montażu: naścienny,
przykręcany

10

2. Szczotka do wc Szczotka  do  WC  stojąca  w  okrągłej  obudowie  ze  stali  nierdzewnej,
chromowana, końcówka szczotki i pojemnik wewnętrzny z tworzywa.

10

3. Lustra Lustro  30  x  50  bez  ramy  do  zawieszenia  w  gabinecie  lekarskim  nad
umywalką . Cena wraz z montażem

24

4 Lustra Lustro 80 x  90  do wklejenia  w otwór pozostawiony między kafelkami na
ścianie w Wc.  Cena lustra wraz z montażem  Wszystkie wymiary należy
zinwentaryzować przed wykonaniem.

10

5. Podajnik
na ręczniki

Dozownik ręczników papierowych w roli Przeznaczenie: ręczniki w roli (z
wyciąganą tuleją wewnętrzną) Wymiary roli: - max średnica 200 mm, max
szerokość 210 mm Materiał obudowy: plastik ABS Kolor obudowy: do
uzgodnienia  Wymiary:  -  wysokość:  320  mm,  -  szerokość:  220  mm,  -
głębokość: 210 mm Sposób dozowania: rola rozwijana od środka Zamek i

41
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klucz: plastik  Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Waga netto: 1,10 kg

6. Dozownik na płyn
dezynfekcyjny

Dozownik płynów dezynfekcyjnych łokciowy o pojemności 1 l, z tworzywa
ABS,  w białym kolorze,  uruchamiany rączką, wizjer do kontroli poziomu
płynu, zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra,
sprężyna ze stali hartowanej,

26

7. Kosz komunalny  z
pokrywą  ok. 50 l

Materiał obudowy: plastik ABS
Kolor obudowy: jasny szary
Wymiary: - wysokość: 550mm, - szerokość: 420mm, - głębokość: 280 mm

Kosz wolnostojący.  Pokrywa zdejmowana

10

8. Kosz z pedałem  ok.
20l

Kosz z pedałem na odpady medyczne o pojemności: min. 20l, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, wolnostojący, wyjmowane wiadro z rączką

12

9. Kosz komunalny Kosz komunalny   otwarty  ok.  12  l  wahadłowy  z  pokrywą Kolor do
uzgodnienia

50

10. Dozownik na mydło Dozownik  mydła  w  płynie  o  pojemności  0,5  litr,  wykonany  ze  stali
nierdzewnej w wykończeniu matowym, uruchamiany przyciskiem, z
wizjerem do kontroli poziomu mydła, zbiornik wielokrotnego napełniania,
można uzupełniać z kanistra, sprężyna ze stali hartowanej

36

Zadanie 3

L.p. Nazwa Opis Przykład Ilość
1. Wózek do

sprzątania
Uniwersalny wózek serwisowy do
sprzątania z 2 kuwetami,
uchwytem  na  worek  120  L  i  2
wiaderkami po 9 litrów.
Rama metalowa malowana
proszkowo, wiadra, uchwyt i półki
wykonane z mocnego tworzywa,
kółka  o  średnicy  100  mm.
Wymiary : 1190 x 675 x h1150 mm
Waga : 20,0 kg

2

2. Maszyna
sprzątająca

Profesjonalne urządzenia czyszcząco-zbierające, przeznaczone do
czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek. Ma posiadać ramę nośną
wykonaną ze stali nierdzewnej, zbiorniki z tworzywa odpornego na
uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów, unoszoną głowicę
ułatwiającą montaż szczotki.  DANE TECHNICZNE :
Moc silnika szczotki: 1500 W
Moc silnika ssawy: 1200 W
Zasilanie: 230 V
Obroty: 150 obr/min
Szerokość szczotki: 550 mm
Szerokość pad: 500 mm
Zasięg pracy: 42 m

1
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Pojemność zbiornika: 40 l
Ciężar: 68 kg    Wymiary: 1150x1110x850 mm

Zadanie 4
L.p. Nazwa Opis Ilość
1. Rolety Rolety okienne materiałowe całkowicie zaciemniające ( czarne) do

gabinetów  okulistycznych,  o  wymiarach   szer.  120  i  wys.  150  cm
Wymiary do zinwentaryzowania przed montażem.

4

Zadanie 5

L.p. Nazwa Opis Ilość
1. Drabina

wolnostojąca
rozstawna

Aluminiowa 3-częściowa drabina ze szczeblami przystawna, rozsuwana,
rozstawiana lub wolnostojąca. Antypoślizgowa, dwuczęściowe stopki dolne
podłużnic. Samozabezpieczające zapadki wykluczające przypadkowe
rozsuwanie się drabiny w trakcie jej uzytkowania. Wysokość ok. 2,5-3m

1

Uwaga: Dla zadania – 1 Zamawiający wymaga min. 24 miesiące gwarancji. Pozostały przedmiot
zamówienia wg gwarancji producenta.
Wymagania dotyczące mebli medycznych.
3.2.  Wspólny słownik CPV:
39150000-8 – wyposażenie
33192000-2 – meble medyczne
38622000-1 – lustra
34928480-6 – kosze

3.4. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych
zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( zadanie nr 1, zadanie nr 2, Zadanie nr 3, Zadanie
nr  4, Zadanie  nr 5 ).
3.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.8. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń  w walutach obcych.
3.10. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
3.11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp. W przypadku braku takiego
wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie.
3.12.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3.13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia wynosi 15 dni od dnia podpisania umowy,

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy spełniają
warunki, dotyczące:
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ)

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ).

5.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie treści
i informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.

5.3. Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. W  celu  oceny  spełnienia  przez  Wykonawcę warunków,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy,
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ,o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa
co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złożonego w formie pisemnej, powinna określać w szczególności:

· kto jest podmiotem przyjmującym zasoby ,
· zakres zobowiązania podmiotu trzeciego ( wskazanie konkretnych zasobów podmiotu trzeciego,

którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji  zamówienia),
· czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane przy

realizacji zamówienia ( udział w realizacji której części zamówienia i w jakiej formie np.
podwykonawstwo, umowa o dzieło),

· jakiego okresu dotyczy zobowiązanie.
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien złożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
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w art. 24 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).
2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokument, o którym mowa w ppkt. 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć
dokumenty wymienione w punkcie 6.2. niniejszego rozdziału. Wspólnicy winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
7. Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winne być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez notariusza.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i
uwierzytelnione.

6.3. Do  oferty  należy  dołączyć również - Formularzy ofertowo - cenowy ( załącznik nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia),
 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

a) Foldery poglądowe oferowanych produktów
b) W zakresie mebli medycznych – oświadczenie o spełnieniu przez przedmiot zamówienia wszystkich

wymagań  i warunków wprowadzonych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.
( Dz. U nr 107, poz. 679 ze zm.), - załącznik nr 6 do SIWZ

–VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
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7.1. Wprowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane pisemnie lub mailem
sekretariat@womp.wloclawek.pl potwierdzone niezwłocznie drogą listową.

7.2. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest
· p. Maria Potęgowska – tel. 54 413-69-00

7.3. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ.

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli odpowiedzi na zapytania związane ze SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2) Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ
bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której została
udostępniona.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.

7.4. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  we Włocławku , ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek,

Sekretariat.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

9.10. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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10.2.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się na druku formularza oferty
(załącznik nr 1 do SIWZ) z wykorzystaniem odpowiednich druków będących częścią niniejszej SIWZ, załączając
do nich wymagane dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa itp.

10.3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki i wymagania zawarte w SIWZ oraz winna zawierać wymagane
dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ.

10.4. Oferta winna być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, własnoręcznie
podpisana przez Wykonawcę lub osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

10.5. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.

10.6. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do parafowania oferty,
zapisanych stron oferty oraz załączników.

10.7. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

10.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli
upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone
(podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru oraz dołączone do
oferty. Dołączone pełnomocnictwo powinno złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.

10.9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w
języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

10.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, wskaże Zamawiającemu, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując
je klauzulą „tajne – nie udostępniać” – informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz.
1503 z późn. zm.) i umieszczone w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona
na życzenie każdego uczestnika postępowania (art. 8 ustawy). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

10.11. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.

10.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć
pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta tych
Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

10.13. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym i nieprzezroczystym opakowaniu z napisem:
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Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, oznaczona
hasłem:
Oferta ,, Pierwsze wyposażenie nowej siedziby  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku”

                                    Znak: ZP/4/2014  dotyczy Zadania ……………

oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 03.10.2014r. przed godz. 10.30

10.14. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Wojewódzki Ośrodek Medyny Pracy we Włocławku,
ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, Budynek Administracyjny, Sekretariat.

10.15. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić
lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem
składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

10.16. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
z dopiskiem "ZMIANA" oraz wskazaniem właściwego zadania. Na kopercie musi znajdować się nazwa
Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

10.18. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania
ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medyny Pracy we Włocławku,
ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, Budynek Administracyjny, Sekretariat do dnia 03.10.2014r.
do godz. 10.00.

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2014r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki
Ośrodek Medyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, Budynek Administracyjny,
Sekretariat.

 11.3. Otwarcie ofert jest jawne.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje,
zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy.

11.6. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert, mają prawo żądać przesłania protokołu z otwarcia ofert
zawierającego informację o których mowa w pkt. 11.4. i 11.5.

11.7. Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek informacje, które zostały ogłoszone na sesji
otwarcia ofert.
11.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
11.9. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
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niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie  zawiadamiając  o
tym  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11.10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z  zastrzeżeniem art. 87 ust. 2

pkt. 3 ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;
4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

12.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

12.2. Cena oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.4. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie podlega negocjacjom
wypełniając prawidłowo formularz oferty stanowiący  załącznik nr 2 do SIWZ.

12.5. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej (liczbowo i słownie), ponieważ w takiej walucie
dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za
najkorzystniejszą.

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

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

1) cena  -100 %

               najniższa oferowana cena

C = -------------------------------------------- ×100% x 100

                 cena  oferty badanej

gdzie:

C – wartość punktowa  badanej oferty w kryterium cena

13.2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w oparciu o podane kryterium wyboru otrzyma
najwyższą liczbę punktów, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
13.3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne

4)  terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2  ustawy,  po  którego  upływie  umowa  w  sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

14.2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy załącznik
nr 5 do SIWZ.

14.3. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie terminów określonych zgodnie z art. 94
ustawy. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem.

14.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej  współpracę tych Wykonawców.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art.
147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  Publicznych,  Zamawiający  dopuszcza zmiany
postanowień zawartej umowy  w przypadku, gdy:

 a) nastąpi obniżenie ceny;
 b) nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy.
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Zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy umotywować zasadność
proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

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

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje
odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
Ustawy.
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
17.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 10 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
17.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

Załączniki do SIWZ:
Formularz ofertowo-cenowy- załącznik nr 1
Oświadczenie z art. 22 – załącznik nr 2
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 4
Wzór umowy - załącznik nr 5
Oświadczenie wykonawcy o wyrobach medycznych – załącznik nr 6
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Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWO –CENOWY

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. „Pierwsze wyposażenie nowej siedziby
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku” znak sprawy – ZP/4/2014 oferujemy wykonanie
zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w
projekcie umowy.

Zadanie 1

Lp Nazwa sprzętu Ilość
Cena

jednostko
wa netto

Cena
jednostko
wa brutto
(kol. 4 +
kol. 7)

Wartość
netto

(kol. 3 x
kol. 4)

VAT (%)
Kwota VAT

(kol. 6 x
kol. 7)

Wartość brutto
( kol. 6 + kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Fotel
dermatologiczny

1

Łącznie wartość brutto

wartość brutto zamówienia: ….......................................................................................................

słownie: …......................................................................................................................................

Zadanie 2.

Lp Nazwa sprzętu Ilość
Cena

jednostko
wa netto

Cena
jednostko
wa brutto
(kol. 4 +
kol. 7)

Wartość
netto

(kol. 3 x
kol. 4)

VAT (%)
Kwota VAT

(kol. 6 x
kol. 7)

Wartość brutto
( kol. 6 + kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Pojemnik na
papier
toaletowy

10

2. Szczotka do wc 10

3. Lustra 24

4. Lustra 10

5. Podajnik
na ręczniki

41

6. Dozownik na
płyn

26
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dezynfekcyjny
7. Kosz komunalny

z  pokrywą  ok.
50 l

10

8. Kosz z pedałem
ok. 20l

12

9. Kosz komunalny 50

10. Dozownik na
mydło

36

Łącznie wartość brutto

wartość brutto zamówienia: ….......................................................................................................

słownie: …......................................................................................................................................

Zadanie 3.

Lp Nazwa sprzętu Ilość
Cena

jednostko
wa netto

Cena
jednostko
wa brutto
(kol. 4 +
kol. 7)

Wartość
netto

(kol. 3 x
kol. 4)

VAT (%)
Kwota VAT

(kol. 6 x
kol. 7)

Wartość brutto
( kol. 6 + kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Wózek do
sprzątania

2

2. Maszyna
sprzątająca

1

Łącznie wartość brutto

wartość brutto zamówienia: ….......................................................................................................

słownie: …......................................................................................................................................

Zadanie 4.

Lp Nazwa sprzętu Ilość
Cena

jednostko
wa netto

Cena
jednostko
wa brutto
(kol. 4 +
kol. 7)

Wartość
netto

(kol. 3 x
kol. 4)

VAT (%)
Kwota VAT

(kol. 6 x
kol. 7)

Wartość brutto
( kol. 6 + kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Rolety 4

Łącznie wartość brutto

wartość brutto zamówienia: ….......................................................................................................

słownie: …......................................................................................................................................

Zadanie 5.
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Lp Nazwa sprzętu Ilość
Cena

jednostko
wa netto

Cena
jednostko
wa brutto
(kol. 4 +
kol. 7)

Wartość
netto

(kol. 3 x
kol. 4)

VAT (%)
Kwota VAT

(kol. 6 x
kol. 7)

Wartość brutto
( kol. 6 + kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Drabina
wolnostojąca

1

Łącznie wartość brutto

wartość brutto zamówienia: ….......................................................................................................

słownie: …......................................................................................................................................

Oświadczam, iż zamierzam powierzyć Podwykonawcy następujący zakres zamówienia:
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................

Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 26
ust. 2B uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
uPzp.:

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

Pouczenie:

zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp:

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powo ływał się,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Oświadczenia Wykonawcy:
 a) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz

wszystkimi jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz otrzymałem od Zamawiającego
niezbędne informacje do przygotowania oferty.

 b) Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w całości.
 c) Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 d) Oświadczam, że podane koszty realizacji zamówienia uwzględniają wszelkie warunki podane

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 e) Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest objęty gwarancją na warunkach i

w okresie określonym w SIWZ.
 f) Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję się

w przypadku udzielenia mi zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

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

  (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………..

Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  pn. ,, Pierwsze wyposażenie nowej siedziby  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
we Włocławku” znak sprawy – ZP/4/2014”oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

..............................................
    ( Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  pn. „Pierwsze wyposażenie nowej siedziby  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
we  Włocławku”  znak  sprawy  –  ZP/4/2014” oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia
Wykonawcy  z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

....................................................................................................................
(Nazwa i adres wykonawcy)

……………………………
(miejsce i data wystawienia)

…………………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

 do reprezentowania  wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………….

 ( pieczęć firmowa Wykonawcy )

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „„Pierwsze wyposażenie nowej siedziby  Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy we Włocławku” znak sprawy – ZP/3/2014” oświadczam/y/, że podmiot, który
reprezentuję:

1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 )*
2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w skład której wchodzą poniższe podmioty:*

Lp.  Nazwa podmiotu Adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej

1.

2.

3.

4.

UWAGA! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm.) – rozumie  się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również  tego przedsiębiorcę.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) odpowiedzialności
karnej z art. 297 kk oraz 305 kk.

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

  (miejscowość i data)                                                                                                     (podpis i pieczątka osoby/osób
                                                                                                                                        uprawnionych do występowania w
                                                                                                                                        imieniu wykonawcy)
* Niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 5  do SIWZ

UMOWA -  WZÓR

zawarta w dniu …............................................, we Włocławku, pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 8969 NIP: 888-24-00-408,  REGON: 910351710 ,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. …...................................... - …............................,
(imię i nazwisko)                 (stanowisko)

a

……………………………………………… z siedzibą w ..……………………………..........................................................

przy ul. ………………………………………… , wpisaną/nym do rejestru ……………….. prowadzonego przez …... Wydział
..... Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

NIP ................................  , Regon ..................................

reprezentowaną/nym przez:

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

zwanym w treści umowy ,,Wykonawcą”

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP/4/2014  pn. „Pierwsze wyposażenie
nowej siedziby  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku”.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………………………………………………………), w ilości
i o wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy – Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik
nr 2 do SIWZ) w następujących zadaniach:
1) Zadanie nr

l wartość netto: ……………….. zł, słownie: ……………………………………………………………
l wartość brutto: …………….. zł, słownie: ……………………………………………………………..

2. Umowa obejmuje dostarczenie przedmiotu umowy oraz jego rozładunek, montaż, ustawienie,
instalację, rozruch. W przypadku oprogramowania zastosowanie mają szczegółowe postanowienia
licencyjne dostarczone przez producenta oprogramowania.

3. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości
przewidzianej przepisami prawa.
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4. W dalszej treści umowy „towar” oznacza przedmiot niniejszej dostawy.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia ( w przypadku zadań

wymagających montaż)  w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, ul. Wyszyńskiego 21 we
Włocławku.

6. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w
godzinach od 7.00-14.30, koszty transportu i ubezpieczenie pokrywa Wykonawca.

7. Wykonawca zawiadomi telefonicznie ……………………………………..o przewidywanym terminie
dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na dzień przed dostawą
i montażem.

8. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
9. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru.
10. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy wyroby

medyczne  będą przez cały okres jej obowiązywania spełniały normy jakościowe oraz parametry
użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu
zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego (Znak sprawy:
ZP/3/2014) oraz posiadać wszystkie bez wyjątku wymagane prawem  dopuszczenia (rejestracje) do
obrotu i użytkowania na terytorium RP.

§ 2

1. Wartość netto dostawy  za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………………… zł (słownie:
…….............………. ).

2. Wartość brutto dostawy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………………… z ł (słownie:
…….............………. ) i została określona w załączniku nr 1 – Formularzu ofertowo-cenowym.

§ 3

 1. Podstawą do wystawienia faktury VAT za zrealizowanie przedmiotu umowy jest podpisany bez
zastrzeżeń przez obie Strony umowy protokół odbioru końcowego, o jakim mowa w § 5 ust. 2 umowy.

 2. Za towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę na podstawie faktury wystawionej
po dostarczeniu towaru i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Termin płatności faktury wynosi
30 dni od daty doręczenia faktury.

 3. Zapłata należności dokonana będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w treści faktury.

 4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na

rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
 6. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh (dotyczy wyłącznie

spółek z o.o.).

§ 4

         1. Wykonawca dostarczy dla każdego egzemplarza towaru, w dniu przekazania towaru Zamawiającemu,
następujące dokumenty: Kartę gwarancyjną, Instrukcję użytkowania  wraz z parametrami
technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2014r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że jest on wolny od wad
fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru
na cały przedmiot zamówienia na okres ........./min. 24 miesiące/ ( zapis zostanie odpowiednio
zmodyfikowany po wyborze najkorzystniejszej oferty odpowiednio dla każdego zadania)
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3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych.  Karty gwarancyjne
zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia.

4. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie
wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z zakupionym przedmiotem zamówienia
w okresie  pogwarancyjnym.

§6

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji
niniejszej umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub osoba
zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji
niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest …..................................................
(tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca.

§ 7

 1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć
brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w załączniku nr 1 do umowy u innego
Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy
towarów dostarczonych po terminie.

 2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się
wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę
pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary a
ceną tych towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym w
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 8

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy
jego odbioru a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru
towaru – do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do
rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji i
powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 6 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3
dni robocze, a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni
roboczych.

2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.
3. W przypadku zwłoki w terminie całości lub części dostawy podanym w umowie z winy Wykonawcy i

nieuzgodnionej z Zamawiającym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości
brutto części obarczonej zwłoką za każdy dzień zwłoki.

4. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w
szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,5 % wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. W przypadku powtarzającej się złej jakości przedmiotu umowy, nieterminowych dostaw lub nie
uwzględnienia reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym bez wypowiedzenia.

§ 9
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w
postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega
unieważnieniu.

§ 10

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
1) nastąpi obniżenie ceny;
2) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy.

§ 11

1. Integralną część umowy stanowi Formularz Ofertowo – Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają ustalenia SIWZ w tym postępowaniu.

§ 12

Spory wynikłe pomiędzy stronami z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień Publicznych  z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U. Nr z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ).

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

      W Y K O N A W C A                                                       Z A M A W I A J Ą C Y
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Załącznik nr 6 do siwz

……………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

dotyczące wyrobów medycznych

1. Oświadczam, że wszystkie oferowane przez firmę ………………………….. wyroby medyczne są dopuszczone do
używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie
ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107,
poz. 679).

2. Zobowiązujemy się do przedłożenia powyższych dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z  oryginałem)  w   zakresie  objętym  umową wraz  z  dostawą przedmiotu  zamówienia   oraz  na  każde  żądanie
Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

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

  (miejscowość i data)                                                                                                     (podpis i pieczątka osoby/osób
                                                                                                                                        uprawnionych do występowania w
                                                                                                                                        imieniu wykonawcy)
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