ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
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I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta – pod rygorem jej unieważnienia powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
Każdy Wykonawca powinien sporządzić komplet dokumentów wyszczególnionych w „WYKAZIE
WYMAGANYCH AKTUALNYCH DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKÓW” tworzących ofertę.
Całość oferty powinna być trwale oprawiona a wszystkie strony ponumerowane.
Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: Przetarg
nieograniczony znak SPZOZ/P.N./15/2006 – oferta na dostawę szwów chirurgicznych – ilość stron ...
(określić ile stron znajduje się w kopercie)
Wszystkie dokumenty oferty powinny być napisane na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie
atramentem niezmywalnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Dopuszcza się składanie kopii dokumentów np. w formie odbitek kserograficznych. Wszystkie kopie
dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, opatrzone imienną pieczątką
i podpisem osoby upoważnionej przez Wykonawcę.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwość co do jej
prawdziwości kserokopii dokumentu, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu.
Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania w jego imieniu. Pełnomocnictwo do
podpisywania oferty winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu
Wykonawcy może być doręczone w dniu otwarcia ofert.
Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub osoby
posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta cenowa winna być sporządzona na druku „FORMULARZ OFERTOWY” lub jego kserokopii
przygotowanym przez zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. Wykonawca
zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo jak i słownie. Brak wypełnienia
ceny powoduje nieważność oferty.
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca
zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy wydzielić je w osobnej
części oferty wraz z wykazem utajnionych dokumentów.

II. WARUNKI I WYKAZ WYMAGANYCH AKTUALNYCH DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKÓW.
1. Warunki wymagane od Wykonawcy:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy „Prawo zamówień publicznych”
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo
zamówień publicznych”
3. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego
zamówienia.
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Zaakceptują ogólne postanowienia przyszłej umowy zawarte w dokumentacji
przetargowej.
2. Dokumenty wymagane od Wykonawców:
1.
2.
3.

Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - załącznik nr 1.
Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz
z art. 44, że spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. – załącznik nr 2.
Dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z danymi na temat ich
kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nie czynności załącznik nr 4
6. Oświadczeni, że oferowane materiały szewne są dopuszczone do obrotu i posiadają certyfikaty zgodności
CE wydane przez jednostki notyfikowane lub zgłoszenie oferowanego wyrobu medycznego oznaczonego
znakiem zgodności CE w Urzędzie rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych lub deklaracje zgodności CE sporządzone i podpisane przez wytwórcę.
9. Oświadczenie, że Wykonawcy znana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i po zapoznaniu
się z wymaganymi warunkami realizacji zamówienia zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz
oświadczenie, że Wykonawca akceptuje ogólne postanowienia przyszłej umowy zawarte w dokumentacji
przetargowej – załącznik nr 3.
10. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych)
w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych.
11. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do
reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem
reprezentacji określonym w tych dokumentach.
12. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie.
4.

Brak jednego z w/w dokumentów będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia. Wymienione wyżej dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie
oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę(y) upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym
do oferty pełnomocnictwem.
III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych:
ZADANIE I – SZWY WCHŁANIALNE,
Wspólny słownik zamówień (CPV) : 33.14.11.21-4.
ZADNIE II – SZWY NIEWCHŁANIALNE,
Wspólny słownik zamówień (CPV) : 33.14.11.21-4.
Wielkość ich dostaw określona została w FORMULARZU OFERTOWYM (załącznik nr 1). Dostawę
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia Wykonawca, ponosząc koszty i ryzyko
transportu.
Termin realizacji zamówienia - sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia
umowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - na poszczególne zadania.
IV. OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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V. ZASADY OCENY OFERT.
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie
w %.
Lp.
1.
2.

KRYTERIA
CENA
TERMIN UTRZYMANIA STAŁOŚCI CENY
RAZEM

WAGA KRYTERIUM
80%
20%
100%

Opis sposobu obliczania punktacji:
Kryterium ceny


każda oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru:

KC = ( Cn : Co ) x 100 x 80% (uzyskany wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród oferowanych
Co - cena danej oferty
Kryterium terminu utrzymania stałości ceny


każda oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najdłuższym terminem, wg wzoru:

KT = ( To : Tn ) x 100 x 20% (uzyskany wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
gdzie:
Tn – najdłuższy termin spośród oferowanych
To - termin danej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
Odpowiada wymaganiom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych.
Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ.
Zawiera najkorzystniejszy bilans ceny, terminu utrzymania stałości ceny – uzyskała największą ilość
punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.
VI. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM.
NIE MA OBOWIĄZKU WPŁATY WADIUM.
VII. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY USŁUGI.
Projekt umowy - załącznik nr 5.
VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEGO POSTEPOWANIA.
1.

2.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie później niż 6 dni przed upływem
terminu składania ofert.
Treść wyjaśnień zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, bez
ujawnienia źródła zapytania..

Do kontaktu z oferentami w sprawach jak wyżej upoważniony jest Janusz Parol tel. 084 6644411 w 432
IX. TERMIN ZWIAZANIA WARUNKAMI OFERTY.
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
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X. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
1.

2.
3.

Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. I niniejszej Specyfikacji należy złożyć
do dnia 2006-06-29 do godziny 9.00 w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej, Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1.
Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana oferta.
Celem dokonania zmian bądź poprawek, oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po
modyfikacji ponownie pod warunkiem zachowania wyznaczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia terminu składania ofert.

XI. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT.
1.

2.

3.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w świetlicy
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie
1 w dniu 2006-06-29 o godzinie 10.00.
W części jawnej posiedzenia komisji:
• przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom wielkość środków jakie Zamawiający
przeznaczył na realizacje danego zamówienia publicznego,
• po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
1) nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana,
2) cenę oferty,
3) termin utrzymania stałości cen.
Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.

XII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiający po rozstrzygnięciu wyników przekaże wszystkim Wykonawcom:
nazwę i siedzibę firmy, której ofertę uznano za najkorzystniejsza,
cenę wybranej oferty.
2. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:
złożonych protestach oraz ich rozstrzygnięciach,
zmianach terminu przetargu,
unieważnieniu przetargu.
Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po
zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzeniu wyników przetargu przez
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, nie później niż
przed upływem terminu związania ofertą.

1.

XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
określonych w ustawie „Prawo zamówień publicznych” zasad udzielania zamówień, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w/w ustawą.
4. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne oraz w
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,
można wnieść pisemny protest do Zamawiającego, zgodnie z Działem VI, Rozdziałem 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych ze zmianami..
Tomaszów Lubelski dnia 2006-06-12

SPZOZ/P.N./15/2006
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Załącznik nr 1
____________________ dnia ___________

FORMULARZ OFERTOWY
1.

Dane oferenta:
Nazwa firmy _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Adres firmy________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
NIP

:

__________________________________

REGON:

__________________________________

Tel.

:

_____________________________

Fax.

:

_____________________________

Uprawniony do reprezentacji przedstawiciel wykonawcy:
Imię __________________________________; Nazwisko __________________________________
Seria i numer dowodu osobistego __________________Organ wydający _____________________
2.

Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego nr SPZOZ/P.N./15/2006 na dostawy szwów
chirurgicznych.

Zadanie I – SZWY WCHŁANIALNE
Wspólny słownik zamówień (CPV) : 33.14.11.21-4
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

NAZWA TOWARU

Szew syntetyczny, wchłanialny,
powlekany, dwukolorowy, 100 %
kwas poliglikolowy, okres
wchłaniania 60-90 dni z igłą
Nr 4/0 26 mm  cienka 1\2 koła, dł.
nitki 75
Nr 3/0 26 mm  cienka 1\2 koła, dł.
nitki 75
Nr 3/0 30 mm  cienka 1\2 koła, dł.
nitki 75
Nr 3/0 37 mm  cienka 1\2 koła, dł.
nitki 75
Nr 2/0 37 mm  cienka 1\2 koła, dł.
nitki 75

Przewidywane
roczne
zapotrzebowanie

72 saszetki
180 saszetek
288 saszetek
828 saszetek
828 saszetek

Cena
jednostkowa
netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
netto

Wartość
brutto
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nr 2/0 27 mm  1\2 koła,
dł. nitki 75
Nr 2/0 40 mm  1\2 koła,
dł. nitki 75
Nr 2/0 37 mm  1\2 koła,
dł. nitki 90
Nr 0 27 mm  1\2 koła,
dł. nitki 75
Nr 0 40 mm  1\2 koła,
dł. nitki 75
Nr 0 48 mm  1\2 koła,
dł. nitki 75
Nr 1 40 mm  1\2 koła,
dł. nitki 75
Nr 2 40 mm  1\2 koła,
dł. nitki 75
Nr 2/0 podwiązki, dł. nitki 2x75

72 saszetek
1440 saszetek
288 saszetek
180 saszetek
216 saszetek
540 saszetek
180 saszetek
900 saszetek
1080 saszetek

15. Nr 2/0 podwiązki, dł. nitki 150

1080 saszetek

16. Nr 3/0 podwiązki, dł. nitki 2x75

360 saszetek

17. Nr 3/0 podwiązki, dł. nitki 7x75

1080 saszetek

Szew syntetyczny, pleciony,
powlekany, wchłanialny z
mieszaniny kwasu poliglikolowego
90 % i polimlekowego 10 %, okres
wchłaniania 56-70 dni
18. Nr 2 65 mm  1\2 koła,
dł. nitki 150
Szew syntetyczny, niepowlekany,
okres wchłaniania 180-210 dni
19. Nr 1 40 mm  1\2 koła,
dł. nitki 75

800 saszetek

Szew syntetyczny
monofilamentowy
szybkowchłanialny,
podtrzymywanie ok. 10 dni, czas
całkowitego wchłaniania 40-56 dni
20. Nr 1 48 mm  1\2 koła,
dł. nitki 90

SPZOZ/P.N./15/2006

36 saszetek

108 saszetek

RAZEM
WARTOŚĆ NETTO (słownie): _____________________________________________________________
WARTOŚĆ BRUTTO (słownie): _____________________________________________________________
TERMIN UTRZYMANIA STAŁOŚCI CEN (należy podać w dniach, licząc od terminu składania ofert –
nie dłuższy niż 365 dni) :
__________________________________________________________________________________________

Podpis i pieczątka osoby upełnomocnionej:
..................................................................
..................................................................
data .........................................................
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Zadanie II – SZWY NIEWCHŁANIALNE
Wspólny słownik zamówień (CPV) : 33.14.11.21-4
Lp.

NAZWA TOWARU

Szew syntetyczny, niewchłanialny,
monofilamentowy, nylonowy
1. Nr 2/0 24 mm ∇ 3/8 koła,
dł. nitki 75
2. Nr 3/0 24 mm ∇ 3/8 koła,
dł. nitki 75
3. Nr 4/0 19 mm ∇ 3/8 koła,
dł. nitki 75
4. Nr 5/0 12 mm ∇ 3/8 koła,
dł. nitki 75
Szew syntetyczny, niewchłanialny,
monofilamentowy, polybutester.
5. Nr 2/0 24 mm ∇ 3/8 koła,
dł. nitki 75
6. Nr 3/0 24 mm ∇ 3/8 koła,
dł. nitki 45
Szew syntetyczny, niewchłanialny,
nylonowy, pleciony, powlekany
silikonem
7. Nr 2/0 podwiązki dł. nitki 7x75
8. Nr 3/0 podwiązki dł. nitki 7x75
9. Nr 2/0 podwiązki, dł. nitki 100
10. Nr 3/0 podwiązki, dł. nitki 360
Szew syntetyczny, niewchłanialny,
monofilamentowy,
polipropylenowy z dodatkiem
substancji uplastyczniającej
polyethyleneglicol.
11. Nr 6/0 13 mm  1\2 koła,
dł. nitki 60
12. Nr 5/0 13 mm  1\2 koła,
dł. nitki 75

Przewidywane
roczne
zapotrzebowani
e

Cena
jednostkowa
netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
netto

Wartość
brutto

2360
saszetek
1230
saszetek
888 saszetek
90 saszetek

108 saszetek
108 saszetek

720 saszetek
720 saszetek
36 saszetek
60 saszetek

36 saszetek
12 saszetek

RAZEM
WARTOŚĆ NETTO (słownie): _____________________________________________________________
WARTOŚĆ BRUTTO (słownie): _____________________________________________________________
TERMIN UTRZYMANIA STAŁOŚCI CEN (należy podać w dniach, licząc od terminu składania ofert –
nie dłuższy niż 365 dni) :

Podpis i pieczątka osoby upełnomocnionej:
..................................................................
..................................................................
data .........................................................
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Załącznik nr 2

..............................................................................
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że:
1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych;
2. posiadamy

uprawnienia

do

wykonywania

działalności

będącej

przedmiotem zamówienia;
3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Podpis i pieczątka osoby upełnomocnionej:
.....................................................................
.....................................................................
data: ............................................................
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Załącznik nr 3

..............................................................................
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że:
1. znana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i po
zapoznaniu się z wymaganymi warunkami realizacji zamówienia
zobowiązuje się do ich przestrzegania;
2. akceptujemy

ogólne

postanowienia

przyszłej

umowy

zawarte

w dokumentacji przetargowej;
3. zapoznaliśmy się z materiałami przetargowymi i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przegotowania
oferty;
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od
dnia w którym upływa termin składania ofert;
5. jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem
fałszywych oświadczeń.

Podpis i pieczątka osoby upełnomocnionej:
.....................................................................
.....................................................................
data: ............................................................
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Załącznik nr 4
Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Lp. Nazwisko i imię

Wykształcenie

Stanowisko

Lata
doświadczeń

Zakres czynności

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Podpis i pieczątka osoby upełnomocnionej:
.....................................................................
.....................................................................
data: ............................................................
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Załącznik nr 5
PROJEKT UMOWY
Nr SPZOZ/P.N./15/2006
Umowa zawarta w Tomaszowie Lubelskim w dniu .................
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod
numerem 0000054328, NIP 921-16-45-721, REGON 000304444 zwanym w treści umowy Odbiorcą, w imieniu
którego działa Dyrektor lek. med. Andrzej Kaczor,
a:
....................................................................................... zwanym w treści umowy Dostawcą, w imieniu którego
działa
............................................................
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr SPZOZ/P.N/15/2006 i wyboru dostawcy.

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

§1
Dostawca zobowiązuje się do dostarczania i sprzedania a Odbiorca do odbioru i nabycia towaru w postaci
szwów chirurgicznych w asortymencie i ilościach określonych w zadaniu ........... w dokumentach
przetargowych to jest w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia i ofercie Dostawcy z dnia ...........
Dostawa będzie realizowania partiami a rozmiar i częstotliwość pojedynczych dostaw wynikać będą
z każdorazowego zamówienia Odbiorcy składanego bez ograniczeń co do częstotliwości zamówień,
asortymentu oraz ilości zamówionego towaru.
§2
Dostawy zamówionego towaru następować będą transportem Dostawcy na jego koszt i ryzyko do
magazynu medycznego Odbiorcy w Szpitalu Miejskim w Tomaszowie Lubelskim najdalej w ciągu trzech
dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Po złożeniu towaru przez Dostawcę w magazynie Odbiorca dokonuje jego odbioru w sposób i w terminach
ustalonych odrębnymi przepisami lub przyjęty w obrocie dla poszczególnych typów sprzętu
§3
Na każdą dostarczoną Odbiorcy partię towaru Dostawca wystawia odrębną fakturę z zaznaczeniem podatku
VAT.
Miejscem realizacji umowy jest magazyn ,o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
Za datę dostarczenia partii towaru uważa się datę potwierdzenia przyjęcia towaru przez upoważnionego
przedstawiciela Odbiorcy tj. magazyniera sprzętu medycznego.
Bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od daty otrzymania faktury przez Odbiorcę pod warunkiem
uprzedniego odebrania towaru.
W przypadku zwrotu dokumentów nie spełniających warunków zawartych w § 3 umowy, termin zapłaty
biegnie od daty ponownego dostarczenia dokumentów zgodnych z warunkami umowy.

§4
1. Warunki płatności strony precyzują następująco:
1) Płatność będzie realizowana na podstawie oryginalnej faktury VAT Dostawcy, wystawionej po
dostarczeniu przedmiotu umowy.
2) Odbiorca najdalej w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury zobowiązany jest uregulować należność
przelewem na konto bankowe Dostawcy podane w fakturze.
2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę realizacji przelewu przez bank Odbiorcy.
§5
1. Cena transakcyjna zakontraktowanego towaru wynosi: ..............................................................................
2. Wartość kontraktu obejmuje:
1) wartość przedmiotu umowy;
2) pakowanie i znakowanie na czas transportu;
3) koszty ubezpieczenia podczas transportu;
4) koszty transportu do Odbiorcy;
5) podatek VAT.
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§6
Ceny podane w ofercie Dostawcy wiążą strony przez okres ...... od daty podpisania umowy to jest od .............

1.
2.

§7
W przypadku niedostarczania zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 ust.1 umowy, Odbiorca
ma prawo dokonania zakupu awaryjnego partii towaru u innego Dostawcy.
Jeżeli koszt awaryjnego zakupu partii towaru będzie wyższy od kosztu towaru Dostawcy umownego,
Odbiorca różnicą kosztów może obciążyć Dostawcę przetargowego.

§8
Dostawca gwarantuje, że towary będące przedmiotem umowy są objęte pełną gwarancją jego lub
producenta, a ich data ważności obejmuje okres co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.
2. Dostawca gwarantuje, że wszystkie dostarczane przez niego towary są dopuszczone aktualnie do obrotu
w jednostkach służby zdrowia na podstawie wpisu do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania lub rejestru środków medycznych i
materiałów medycznych po uwzględnieniu warunków o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r o wyrobach medycznych. (Dz.U. Nr 93 poz.896).

1.

1.

2.
3.
4.

§9
Strony ustalają, że w razie niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie
odpowiedzialność z tytułu kar umownych;
1/ za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy lub zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad w
wysokości 0,2% wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości całej
partii .
2/ w przypadku niewłaściwego wykonania umowy (braki ilościowe, jakościowe, asortymentowe)
Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 1% wartości partii dostawy z wadami lub
brakami.
3/ Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% ceny ofertowej za odstąpienie przez
Odbiorcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
Strony ustalają maksymalny termin wymiany towaru na wolny od wad lub na uzupełnienie braków w ciągu
14 dni od daty złożenia reklamacji przez Odbiorcę.
Brak odpowiedzi na reklamacje w terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy uważany będzie za jej uznanie
zgodnie z żądaniem Odbiorcy.
W kwestiach nie objętych karami umownymi oraz w sytuacji, gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż
kara umowna, Odbiorca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę
umowną.

§ 10
Z tytułu opóźnienia płatności Dostawca będzie mógł naliczyć Odbiorcy odsetki ustawowe za każdy dzień
zwłoki.
§ 11
W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek stronie przeciwnej
w celu polubownego załatwienia sprawy, jeżeli zaistnieją obiektywne, istotne okoliczności usprawiedliwiające
niedochowanie warunków umowy.

1.

2.

1.

§ 12
Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru dostawcy, chyba że konieczność zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Odbiorcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od
umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 13
Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozpatrzone przede wszystkim w trybie ugodowym, a jeśli nie
dojdzie do ugody lub porozumienia stron, spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby
Odbiorcy.
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Jeżeli Dostawca lub Odbiorca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na reklamację
w terminie 21 dni od daty jej zgłoszenia, Dostawca lub Odbiorca może zwrócić się do sądu właściwego dla
siedziby Odbiorcy o rozstrzygnięcie sporu.

§ 14
Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
§ 15
Integralną częścią umowy są dokumenty przetargowe SIWZ i oferta Dostawcy.
§ 16
Umowa zostaje zawarta od ................... do ...................
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Zamówień Publicznych.
§ 18
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA

ODBIORCA

