SZPITAL SOLEC Sp. z o.o.
00-382 WARSZAWA, UL.SOLEC 93
www.cmsolec.pl
e-mail:zp@cmsolec.pl
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL./FAX (22) 696 20 04
NIP: 525-24-91-419
REGON: 14268955

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia publicznego dokonywanego
w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż z kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

na:
„Dostawę środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii
nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy”
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

Sprawa nr: DZP/44/2013
Wartość szacunkowa - poniżej 200 000 euro.

Termin składania ofert

10-07-2013 r. godz. 1100

Termin otwarcia ofert

10-07-2013 r. godz. 1130

Podstawa prawa:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r.
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwana dalej „ustawą”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 ustawy).
Zatwierdzono w dniu:
02-07-2013
Zarząd Szpitala SOLEC Sp. z o.o. /-/
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest:
Szpital Solec Sp. z o.o.
ul. Solec 93
00-382 Warszawa
www.cmsolec.pl
e-mail: zp@cmsolec.pl
tel./fax (22) 696 20 04
REGON: 14268955
NIP: 525-24-91-419
kapitał zakładowy: 22 313 000,00 zl (wpłacony w całości)
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest
znakiem: DZP/44/2013. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich
kontaktach z Zamawiającym.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do
ciągłej terapii nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany
nie później niż w 2012 roku – kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych
dodatkowych zakupów inwestycyjnych
3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33181100-3 - Urządzenia do hemodializy
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie
zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną
odrzucone.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Formularz asortymentowo – cenowy zawiera załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza
złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z
art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego
8. W związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
a)
Przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania
zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy.
b)
Zmiany jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych
przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te wynikają z faktu wprowadzenia na
rynek przez producenta produktu równoważnego, zmodyfikowanego, bądź
udoskonalonego i równoczesnym wycofaniu produktu będącego przedmiotem
umowy;
c)
Zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej produktu, o ile zmiana ta
została
dokonana
przez
producenta
i
potwierdzona
stosownymi
dokumentami.
d)
Zmianę sposobu konfekcjonowania.
9. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) i z innymi
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
10. Okres przydatności do użycia dostarczanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy
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niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego
systemu zakupu, ani wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Umowy zostaną zawarte na okres 12 miesięcy.
2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, według pisemnych zamówień
cząstkowych
składanych przez Zamawiającego.
3. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)
Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp
b)
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
2. 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, że będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku
wymagane jest podanie w formularzu oferty (lub na oddzielnym druku załączonym do
oferty) zakresu prac przewidzianych do powierzenia im (część zamówienia, która zostanie
powierzona podwykonawcy). Brak informacji na temat podwykonawców, będzie traktowany
jako zobowiązanie do samodzielnego wykonania zamówienia.
4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ, z których
winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Ocena zostanie
dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków/wymagań oferta
musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:
Lp. Rodzaj dokumentu

1.

2.

3.

Okres
dokumentu

ważności

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby
upoważnione
do
reprezentowania
Wykonawcy
(zgodnie
z
dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub Brak wymagań
dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej SIWZ.
Formularz asortymentowo-cenowy wypełniony wg załącznika nr 2
Brak wymagań
do niniejszej SIWZ
Oświadczenia Wykonawcy:
- o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o Brak wymagań
udzielenie zamówienia wykonawcy składają łącznie) - wg zał. nr
3 do SIWZ;
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4.

6.

7.

8.

oraz
- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia składa każdy z wykonawców) – wg zał. nr
4, a dla osób fizycznych – wg zał. nr 4a
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa każdy z wykonawców).
Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie
będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego
w pkt 4 tabeli.
Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składa każdy z wykonawców).
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Wystawiony nie wcześniej
niż
6
m-cy
przed
upływem
terminu
składania ofert.
Brak wymagań

Brak wymagań

Brak wymagań

Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń /
zgłoszeń / świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy
(np.
Urząd
Rejestracji
Produktów
Leczniczych,
Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie
przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego
9.
przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie Brak wymagań
pozwoleń / świadectw / zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia
spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony
jest znakiem CE oraz, ze przedmiot umowy posiada dopuszczenie
do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20.5.2010 r.
Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego
10. przedmiotu
zamówienia
(np.
strony
katalogowe,
ulotki Brak wymagań
informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w
załączniku nr 2. Każdą ze stron katalogowych należy opisać,
którego zakresu i pozycji dotyczy.
2. Zamawiający, na każdym etapie postępowania przetargowego, zastrzega sobie możliwość
wezwania Wykonawców do złożenia wszelkich dokumentów (w tym bezzwrotnych próbek
pokazowych), w celu weryfikacji czy zaoferowany asortyment odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego.
3. Wymienione powyżej dokumenty, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w
formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę
lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem), na
każdej z zapisanych stron. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone
datą, aktualną w stosunku do terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej
dokumentów oświadczeniem Wykonawcy (chyba że takowe wymienione jest w rozdziale V).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
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Polskiej, zamiast dokumentów:
a)
o których mowa w pkt. 4 tabeli – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
– nie orzeczono wobec niego zakazu o ubieganie się o zamówienie,
Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 lit. a) tiret pierwsze i trzecie, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 5 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ
pkt. 5, 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.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Ponadto:
a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzi się w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
sporządzone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za „zgodność z oryginałem”
przez Wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia warunki wiedzy
i doświadczenia, potencjału technicznego oraz kadrowego i finansowego mogą
spełnić łącznie.
Oferta musi być
podpisania w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z
podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych.
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9. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1,
lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego, oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ, dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu o udzielnie zamówienia dopuszcza się, oprócz formy pisemnej,
przekazywanie oświadczeń, zawiadomień, dokumentów składanych w związku z art. 26 ust.
3 i 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy oraz informacji w formie faksu lub
drogą elektroniczną – w formie e-mail (w obydwu przypadkach potwierdzonych
niezwłocznie listownie). Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym
numeru faksu i adresu e-mail. Numer faksu i adres e-mail Zamawiającego podane są w pkt.
I SIWZ. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ oraz informacje o odwołaniach dotyczących treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający będzie umieszczał na własnej
stronie internetowej – www.cmsolec.pl
2. Wykonawca
jest
obowiązany
niezwłocznie
zawiadamiać
o
zmianie
adresu
korespondencyjnego. Jeżeli Wykonawca zmienia adres korespondencyjny, nie informując o
tym Zamawiającego, pismo wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone.
3. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez
Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail, podany przez Wykonawcę, zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
4. W przypadku przesyłania korespondencji za pośrednictwem poczty kurierskiej, opakowanie
firmowe kuriera powinno być oznakowane w sposób szczególny, zwracający uwagę, że
koperta zawiera dokumenty dotyczące przetargu. Opakowania nieoznakowane będą
otwierane na ryzyko Wykonawcy.
5. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
są:
a)
w sprawach formalnych: Agata Zawadka, Sławomir Knut - tel./fax /22/ 69620-04.
b)
w sprawach merytorycznych: Elżbieta Baum – Koordynator Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii – tel. /22/ 250-21-07.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe:
1)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2)
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej

Strona: 6/26

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

SIWZ.
Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem
nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy
lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy, do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz
podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego
rejestru), to do oferty należy bezwzględnie dołączyć oryginał pełnomocnictwa
wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego
upoważnione.
Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane
przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów
dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń,
poprawek lub dopisków).
Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane
w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one
udostępniane innym uczestnikom postępowania.

2. Sposób obliczenia ceny oferty
1)
Cena jednostkowa danego produktu będzie zawierała wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2)
Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości, rodzaju
jednostek oraz opisu asortymentu określonych w formularzu asortymentowocenowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) bez pisemnego porozumienia
się z Zamawiającym.
3)
wyznaczoną wartość oferty należy wpisać do formularza ofertowego (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetycznymi).
4)
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym.
5)
Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy.
3. Forma oferty
1)
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod
rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych
formatach należy złożyć do formatu A4.
2)
Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów,
stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład
oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub odręcznie
(czytelnie).
3)
Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub
zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem
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4)

5)

6)

7)

8)

określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty
pełnomocnictwem).
Dokumenty, przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę, na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji, muszą mieć formę
wydruku komputerowego lub maszynopisu.
Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub
połączone w jedną całość inną techniką.
Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i
opatrzone podpisem (parafką) osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy
lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
Dokumenty, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie
oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zgodność z
oryginałem wszystkich kopii dokumentów, wchodzących w skład oferty, musi
być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli)
Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy
lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w
odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie
odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego
podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

4. Zawartość oferty
OFERTA MUSI ZAWIERAĆ: Wszystkie dokumenty wymienione w rozdz. V niniejszej SIWZ
potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań.
IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wadium w tym postępowaniu.
X. ZMIANY TREŚCI SIWZ
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.
Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
XI. SPOSÓB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o
udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej SIWZ, na zasadach i w
trybie art. 38 ustawy.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich
Wykonawców, którym doręczono niniejszą SIWZ, o treści zapytania bez ujawnienia jego
źródła.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom
uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie
SIWZ.
4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
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rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zarządu Szpitala w Warszawie przy ulicy Solec 93 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2013 r. do godziny 1100.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach (prosimy o
dołączenie dokumentów w kolejności określonej w rozdziale V.1. (tabela)) należy złożyć w
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
„PRZETARG – Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii
nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy Nr sprawy DZP/44/2013”
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu
Wykonawcy.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Szpitala w Warszawie przy ulicy Solec 93
w w dniu 10 lipca 2013 r. o godzinie 1130.
XIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę (zgodnie z art. 84 ustawy).
2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA OFERTY".
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio
opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"WYCOFANIE OFERTY ".
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium i znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów
może otrzymać oferta za
kryterium

1.

Cena

100 %

100 punktów

jakie
dane

3. Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie ze wzorem:
Ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%
przy czym 1% = 1 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert
Cbad - cena oferty badanej.
W przypadku kryterium „cena” – Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną w
odpowiednim zakresie / pozycji spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu.
XVI. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK RACHUNKOWYCH
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny według poniższych zasad.
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1. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar Zamawiający poprawi
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
1) jeżeli obliczona cena nie będzie odpowiadać iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz
cenę jednostkową,
2) jeżeli cena jednostkowa podana będzie rozbieżnie słownie i liczbą, Zamawiający przyjmie,
że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada
dokonanemu obliczeniu ceny.
2. W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena
ryczałtowa):
1) Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia,
2) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
3) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, Zamawiający przyjmie, że
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.
2. Terminy oraz warunki zawarcia umowy określa art. 94 ustawy.
3. W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wskaże miejsce i termin
podpisania umowy. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym dniu
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia
pisemnej prośby (faksem lub emailem) o przesłanie umowy przesyłką kurierską. Umowa
zostanie przesłana na koszt Wykonawcy.
XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
niniejszym postępowaniu.
XIX. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1
oraz art. 90 ust. 3 ustawy.
XX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy
Prawo zamówień publicznych.
XXII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zasady udostępniania dokumentów: Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści
protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po
zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania.
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2. Udostępnienie dokumentacji z postępowania zainteresowanym odbywać się będzie wg
poniższych zasad:
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c) Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną, w której obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
d) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin
urzędowania administracji (tj. 830 – 1500).
3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w
trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy).
7. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art.
22 ust. 2 ustawy).

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 4 i 4a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik nr 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy dostawy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający:
Szpital Solec Sp. z o.o.
ul. Solec 93
00-382 Warszawa
www.cmsolec.pl
e-mail: zp@cmsolec.pl
tel./fax (22) 696 20 04
REGON: 14268955
NIP: 525-24-91-419
FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
„Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej
(Prismaflex) w okresie 12 miesięcy”
- Nr sprawy DZP/44/2013
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
strona www. ………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………...
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:
1. Ogólna wartość oferty:
•
Łączną wartość netto:
.............................. zł
(słownie: ..................................................................................................... ).
Łączną cenę brutto:
.............................. zł
(słownie: ..................................................................................................... )
w tym …......% podatku VAT w kwocie …………….. zł
(słownie: ..................................................................................................... ).
2. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię....................................................................................................
Stanowisko...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
3. Oświadczamy, że wartość brutto podana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
6. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami w całości / część zamówienia zamierzamy
powierzyć podwykonawcom*
7. Wskazujemy część zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom( jeżeli
dotyczy):..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................
8. Będziemy / nie będziemy * polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów i zobowiązujemy się do udowodnienia Zamawiającemu, iż będziemy
dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawimy w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. Wyrażamy zgodę na termin płatności: przelewem w terminie 30 dni od dnia przedłożenia
faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
10. Informujemy, że informacje składające się na ofertę , zawarte na stronach ( jeżeli dotyczy)
........................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
11. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt ogólnych
warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast
poinformujemy o nich Zamawiającego.
13. Osoba/y odpowiedzialna/e za prawidłową realizację umowy jest/są: po stronie
Wykonawcy:
..................................................................................... tel. ........................ ,
..................................................................................... tel. ........................ ,
Oferta liczy ................................................... kolejno ponumerowanych stron.
Załącznikami do oferty są :
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................

*

niepotrzebne skreślić

.......................... dnia ……………….
……………………….………………..
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy”
- Nr sprawy DZP/44/2013

Lp.

1.

2.

3.

4.

Opis

Zestaw do zabiegów
ciągłych nerkozastępczych,
kasetowy, z filtrem z
heparynizowanej specjalnej
błony, zdolnej do absorpcji
endotoksyn , cytokin i
anafilotoksyn do aparatu
typu Prismaflex
Zestaw do zabiegów
ciągłych nerkozastępczych,
kasetowy, z błoną
umożliwiającą
nieselektywne usuwanie
cząstek do 45kDa do
aparatu Prismaflex
Zestaw do zabiegów
ciągłych nerkozastępczych
(hemofiltr z liniami- do
aparatu typu Prismaflex) o
powierzchni 0,9m lub 1,5m
Cewnik do hemofiltracji,
high flow, o dostępnym
przekroju 11 lub 13 Fr,
dostępnych długościach
150,200,250mm, cewnik
powinien posiadać powłokę
bizmutową

Nazwa
handlowa

Jedn.
miary

Ilość

szt.

1

szt.

1

szt.

30

szt.

15

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
(%)
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Cena jedn.
brutto

Wartość
brutto

Numer
katalogowy

Nazwa
producenta/kraj
danego
asortymentu

5.

6.

7.

Dren do podawania wapnia
kompatybilny z zestawem
aparatu Prismaflex
Płyn substytucyjny
stosowany w ostrej
niewydolności nerek w
worku 5 litrowym, o
zawartości potasu 2mmol/l,
zawartości mleczanów 3
mmol/l i zawartości
glukozy 6,10mmol/l
Połączenie zestawu do
zabiegów z workiem ma się
odbywać przez port z dużą
gumową przekłuwaną
plastikową igłą, bez
konieczności
przełamywania zawleczki.
Osmolornoąć 297mOsm/l.
Opakowanie zawiera 2
worki po 5000ml
Płyn substytucyjny
stosowany w ostrej
niewydolności nerek w
worku 5 litrowym, o
zawartości potasu 4mmol/l,
zawartości mleczanów 3
mmol/l i zawartości
glukozy 6,10mmol/l
Połączenie zestawu do
zabiegów z workiem ma się
odbywać przez port z dużą
gumową przekłuwaną
plastikową igłą, bez
konieczności
przełamywania zawleczki.
Osmolornoąć 301mOsm/l.
Opakowanie zawiera 2
worki po 5000ml

op.

20

op.
(1 x 2
worki)

50

op.
(1 x 2
worki)

350
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8.

9.

Płyn substytucyjny z
zawartością cytrynianu, nie
wymagający stosowania
antykoagulacji systemowej,
kompatybilny z zestawem
CRRT aparatem Prismaflex
w worku dwukomorowym, o
zawartości cytrynianów
18mmol/l i kwasu
cytrynowego 0mmol/l.
Połączenie zestawu do
zabiegów z workiem ma się
odbywać przez port z dużą
gumową przekłuwaną
plastikową igłą, bez
konieczności
przełamywania zawleczki.
Opakowanie zawiera 2
worki po 5000ml
Płyn dializacyjny
bezwapniowy ,
kompatybilny z aparatem
Prismaflex, stosowany wraz
z płynem substytucyjnym z
zawartością cytrynianów, w
worku dwukomorowym.
Połączenie zestawu do
zabiegów z workiem ma się
odbywać przez port z dużą
gumową przekłuwaną
plastikową igłą, bez
konieczności
przełamywania zawleczki.
Opakowanie zawiera 2
worki po 5000ml

op.
(1 x 2
worki)

100

op.
(1 x 2
worki)

100
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Płyn substytucyjny
kompatybilny z aparatem
Prismaflex. Worek
dwukomorowy 5 l.
Połączenie zestawu do
zabiegów z workiem przez
port z dużą gumową
membraną przekłuwaną
plastikową igłą bez
konieczności
10.
przełamania zawleczki.
Kompatybilny z zestawem
CRRT do aparatu
Prismaflex. Skład: Sód 140
mmol/l, Wapń 1,25
mmol/l, Wodorowęglan
30mmol/l, Fosforany 1,2
mmol/l, Chlorki
115,9 mmol/l. Opakowanie
zawiera 2 worki po 5000ml
RAZEM

X

op.
(1 x 2
worki)

50

X

X

X

X

X

.......................... dnia ……………….
……………………….………………..
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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X

X

Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………………
Pieczątka firmowa Wykonawcy
OŚ W IA D C ZE N I E
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), składając ofertę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej
(Prismaflex) w okresie 12 miesięcy”
- Nr sprawy DZP/44/2013
oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że spełniam warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:
Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
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 osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
……………………………………
Pieczątka firmowa Wykonawcy
OŚ W IA D C ZE N I E
o braku podstaw do wykluczenia
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii
nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy”
- Nr sprawy DZP/44/2013
oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że nie podlegam wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Art. 24.
1.

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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6)
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku.
2.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o
którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców,
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie
okresu związania ofertą;
3)
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
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5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm., złożyli odrębne oferty
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

............................. dnia ......................
........................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 a
……………………………………
Pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE
art. 24 ust. 1 pkt. 2
(dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi)
Składając ofertę w trybie „przetarg nieograniczony” na:
„Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej
(Prismaflex) w okresie 12 miesięcy”
- Nr sprawy DZP/44/2013
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku
do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego”.

.......................... dnia ……………….
……………………….………………..
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej
(Prismaflex) w okresie 12 miesięcy”
- Nr sprawy DZP/44/2013
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1.

Lp.
1.

składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

2.
3.
…..

......................, dnia..........................
……………………………………………
(podpis i imienna pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................, dnia..........................
…………………………………………
(podpis i imienna pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
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Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr ..... (projekt)
na zamówienie publiczne udzielone
w trybie art. 39 „przetarg nieograniczony” ustawy
prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

zawarta w dniu ……………….. 2013 roku w Warszawie pomiędzy:
Szpitalem Solec Sp. z o.o.,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368174 prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 22 313 000,00 zł (wpłacony w całości)
00-382 Warszawa ul. Solec 93,
NIP 525-24-91-419, REGON 142628955
tel. (/22/ 250-62-48, fax /22/ 250-61-99
w imieniu którego działa:
•
Teresa Wiśniewska
- Prezes
•
Zbigniew Marcinkiewicz
- Członek Zarządu
zwany dalej Zamawiającym,
a firmą
………………………………………………………………………………………………………………….………
wpisaną do ……………………………………………. pod numerem KRS ……………………….
prowadzonego przez ……………………………………………………………………………………………….
NIP ………………………….……… REGON …………………………..…
tel. ………………………………….. fax ……………………………………
reprezentowaną przez:
•
…………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych – znak sprawy; DZP/44/2013
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych wymienionych w załączniku do umowy, środków i sprzętu jednorazowego do
aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy do
Działu Farmacji Szpitalnej lub Magazynu Zamawiającego, w jego siedzibie, w ilości i za
cenę określoną w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymienione w ustępie poprzedzającym materiały
czy wyroby, w częściach wynikających z zamówień składanych przez Zamawiającego.
3. Każdorazowo w zamówieniu podawana będzie ilość sztuk środków i wielkość w
poszczególnych pozycjach.
4. Wartość brutto całego przedmiotu umowy wynosi:....................................... zł
/słownie:............................................................/, płatne zgodnie z § 4 umowy, po
dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
5. Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, cło /jak występuje/, koszty
transportu i ubezpieczenia do Zamawiającego.
6. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do
umowy.
7. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym
podatkiem VAT.
8. Ceny nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy. Zmiana podatku VAT
następuje z mocy prawa.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy wraz z fakturą do siedziby
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia
zamówienia. Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem
pod względem ilościowym i asortymentowym.
2. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do Działu Farmacji
lub Magazynu Zamawiającego, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
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§3
Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (sposób
użycia, instrukcja , faktura) i sygnowane numerami umowy.
§4
1. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na konto
bankowe Wykonawcy.
2. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki w zapłacie.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy w okresie trwania umowy.
§6
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
później niż w 2012 roku – kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych
zakupów inwestycyjnych, wolny od wad.
2. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu.
3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy,
Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązuje się po uzgodnieniu z Zamawiającym w możliwie najkrótszym czasie, ale nie
dłuższym niż 3 dni robocze dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem
nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.
§7
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych:
a)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
– w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
– w wysokości 0, 2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki przekraczający
termin realizacji zamówienia.
b)
Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 5% niezrealizowanej
wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
§8
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywistej poniesionej szkody.
2. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar /odsetek
stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.
§9
1. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia, tj. od
dnia ……………… do dnia …………………….. .
2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym zamawiający może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
§ 11
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. W związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
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–

Przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania zakresu
rzeczowego w okresie trwania umowy.
– Zmiany jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych przedmiotu
zamówienia, jeżeli zmiany te wynikają z faktu wprowadzenia na rynek przez
producenta produktu równoważnego, zmodyfikowanego, bądź udoskonalonego i
równoczesnym wycofaniu produktu będącego przedmiotem umowy;
– Zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej produktu, o ile zmiana ta została
dokonana przez producenta i potwierdzona stosownymi dokumentami.
– Zmianę sposobu konfekcjonowania.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.
§ 14
Integralną częścią umowy jest dokumentacja przetargowa oraz oferta Wykonawcy.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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