Toruń, dnia 30.06.2020 r.
Zamawiający:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel./fax: (056) 657-42-90
adres strony internetowej: www.zpotorun.pl
e-mail: zpo@zpotorun.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy ZPO:ZP/11/2020
Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”
z 29.01.2004r., gdyż jest to zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
- wyłączenie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego”,
którego warunki określa niniejszy dokument.

przedmiot zamówienia:

dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
I. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w treści niniejszego zapytania
ofertowego. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę
tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawcy.
8. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opatrzonej danymi
Wykonawcy (nazwa i adres) oraz napisem: „Oferta na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
użytku” lub przesłać w formie skanu (format PDF) na adres poczty e-mail: zpo@zpotorun.pl ,
wpisując w tytule wiadomości nazwę w/w postępowania.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania i opakowania (oferty), braku którejkolwiek z informacji podanej na kopercie lub
przesłania oferty na niewłaściwy adres siedziby Zamawiającego lub adres e-mailowy.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne lub e-mailem zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert.
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II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty wymagane w ofercie. Podstawy
odrzucenia oferty.
1. Przedłożona oferta musi zawierać n/w dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony „formularz ofertowy” zgodnie z Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
2) wypełniony druk „specyfikacji cenowej”, zgodnie z Zał. Nr 2/1 i 2/2 do zapytania ofertowego.
3/ odpis z właściwego rejestru handlowego albo wydruk z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
4/ oświadczenie Wykonawcy, że na oferowane w ofercie wyroby posiada aktualne deklaracje
zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzające, że są zgodne
z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.), a w razie potrzeby Wykonawca zobowiązuje
się dostarczyć te dokumenty na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy
I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych
do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z wykazu A i B, wyrobów do samokontroli.

5) ulotki/charakterystyki zawierające opis oferowanych wyrobów.
2. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierać
będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta
Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści
oferty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w pkt. 5 niniejszego rozdziału.
5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, że poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki wyrazi zgodę na jej poprawienie.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
Przy dokonywaniu poprawek Zamawiający będzie kierował się wykładnią pojęcia omyłki obowiązującą przy poprawianiu
omyłek w rozumieniu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym odwołanie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp nie oznacza, że przepisy
tej ustawy mają zastosowanie w niniejszym postępowaniu – odwołanie do treści w/w przepisu ma na celu wyłącznie
zapewnienie jednolitych i przejrzystych zasad poprawiania omyłek.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub Wykonawca nie spełnił warunków udziału
w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c) jest nieważna na podstawie innych przepisów prawa,
d) nie zostanie złożona w formie pisemnej, o ile taki rygor określono w zapytaniu ofertowym,
e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki
polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
f) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

6.1. O fakcie odrzucenia oferty Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę podając
uzasadnienie.
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III. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przez okres 12 miesięcy.
1.1. Liczby wyrobów określone w Załączniku 2/1 i 2/2 stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie
w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej liczby przedmiotu
umowy o 30% w stosunku do zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami
odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia prawo zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych
przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem
zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej
wartości przedmiotu umowy.
1.2. Specyfikację cenową i opis techniczny z minimalnymi parametrami techniczno-użytkowymi
przedmiotu zamówienia określa Zał. Nr 2/1 i 2/2 do zapytania ofertowego, który Wykonawca
zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania prezentacji w swojej siedzibie oferowanych
wyrobów w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli będą wątpliwości co do posiadanych
właściwości wyrobów lub zaistnieje okoliczność nie dająca się wyjaśnić w inny sposób.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin i warunki dostawy: zgodnie z okresem określonym w ofercie, nie dłużej jednak
niż 3 dni robocze od złożenia zamówienia. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na koszt
Wykonawcy wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

6. Warunki płatności za realizowane dostawy: przelew w terminie 30 dni od przedłożenia
prawidłowo wystawionej faktury po każdorazowej dostawie.

7. Określenie ceny oferty.
7.1. Zamawiający wymaga podania cen jedn. netto sprzętu, stawkę podatku VAT, wartość netto pozycji ogółem,
wartość brutto zamówienia ogółem. Wykonawca musi sporządzić specyfikację cenową w PLN wg Zał. Nr 2/1
i 2/2 do niniejszego zapytania.
7.2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.
7.3. Cena oferty łączna oraz poszczególne ceny (wartości) składające się na cenę łączną muszą być wyrażone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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IV. Zasady oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:
Wszystkie ważne oferty złożone w niniejszym postępowaniu oceniane będą wg następujących
kryteriów:
L.p KRYTERIUM

1.
2.

RANGA/ZNACZENIE

Cena

95 %

Termin dostawy

5%

OGÓŁEM

100%

2. Sposób oceny poszczególnych kryteriów określa Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
5. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.
V. Wskazanie miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 08.07.2020 r., godz. 15 00 w:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki,
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń - sekretariat
lub na adres email: zpo@zpotorun.pl
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą uwzględnione
w postępowaniu, a złożone pisemnie w zamkniętych kopertach zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich
otwierania.

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.07.2020 r., godz. 15 15 w gabinecie Dyrektora.
W trakcie otwarcia ofert dokonuje się otwarcia ofert złożonych pisemnie i uwzględnia oferty złożone
drogą elektroniczną na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu. Po otwarciu ofert
podaje się imię i nazwisko, nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące ceny ofert.

VI. Termin związania warunkami oferty.
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 45 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
2. W toku postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się z wnioskiem do
Wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.
3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.

VII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy.
Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
określa Zał. Nr 4 - wzór przyszłej umowy.
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VIII. Inne postanowienia.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający
może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści je na
stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana treści zapytania powodować będzie konieczność
modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, aby dać Wykonawcom dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawców i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „zapytania
ofertowego”, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”. Zamawiający prześle treść zapytania
wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „zapytanie ofertowe” lub
zamieści je na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego tj.: za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 344) na adres: zpo@zpotorun.pl

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest mgr Grażyna Śmiarowska, tel. (56) 65-74-290.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadamia wykonawców
drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty
podając jej nazwę, adres siedziby oraz uzasadnienie wyboru. Informacje tą Zamawiający zamieszcza
także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone (upublicznione)
na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej
oceny lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia.

7. Zamawiający unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wybór oferty i zawarcie umowy.

7.1. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie i równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
podając uzasadnienie.
Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe
było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.
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8. Umowę w formie pisemnej w sprawie udzielenia zamówienia zawiera się nie wcześniej
niż po 2 dniach od zatwierdzenia protokołu postępowania i wysłania zawiadomienia
o wyborze oferty do wszystkich, którzy złożyli oferty, chyba że w danym postępowaniu
wpłynęła tylko jedna oferta.
9. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których
mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy
instrukcji (regulaminu) wewnętrznego Zamawiającego dotyczącej trybu „zapytania
ofertowego”, a w przypadku braku regulacji - decyzje indywidualne kierownika
Zamawiającego.
IX. Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego:
1. Wzór „formularza ofertowego”- Załącznik Nr 1.
2. Opis przedmiotu zamówienia i wzór „specyfikacji asortymentowo-cenowej” - Załączniki Nr 2/1
i 2/2.
4. Sposób oceny kryteriów - Załącznik Nr 3.
5. Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 4.

ZATWIERDZAM

..................................
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Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/11/2020
.........................................
pieczątka firmowa oferenta)

Formularz ofertowy
I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa: ..........................................................................................................................
2. Adres:......................................................................................................................................
NIP: ………….….. REGON: ……..…….. PESEL (dotyczy osoby fizycznej): ……………..…....
Nr tel. …………….……. fax: …………………. email: ………………………………..…….
II. Przedmiot zamówienia:

Oferta dotyczy postępowania w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego”
prowadzonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu na dostawę sprzętu
medycznego jednorazowego użytku.
III. Cena za dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, zgodnie z wyliczeniem
wynikającym ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2/1 i 2/2 do SIWZ.
1) Zadanie Nr 1: sprzęt medyczny jedn. użytku określony w Zał. Nr 2/1 do zapytania
ofertowego:

a) Cena netto ogółem:.........................
słownie:.......................................................................................................................................
% VAT .…. , wartość VAT:................,
b) Cena brutto ogółem:.............................
słownie:.......................................................................................................................................
2) Zadanie Nr 2: sprzęt medyczny jedn. użytku określony w Zał. Nr 2/2 do zapytania
ofertowego:

a) Cena netto ogółem:.........................
słownie:.......................................................................................................................................
% VAT .…. , wartość VAT:................,
b) Cena brutto ogółem:.............................
słownie:.......................................................................................................................................
IV. Termin dostawy (określić liczbę dni roboczych każdorazowej dostawy, nie dłużej jednak niż
3 dni robocze od złożenia zamówienia):

.......................................................................................................................................................
Jeśli Wykonawca określi jeden termin dostawy (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że
dotyczy on wszystkich zadań.

V. Termin płatności za dostawy/usługi będące przedmiotem zamówienia: 30 dni licząc
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
VI. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 4 do zapytania
ofertowego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
VII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 45 dni licząc
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
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VIII. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ / nie będzie⃰
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………….……………………………,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich
wartość bez kwoty podatku: ……….…………………………
UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy
składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

IX. Inne informacje Wykonawcy:
w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części
zamówienia, które Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy, o ile
jest znany na etapie składania oferty):

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

X. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania określonymi
w „zapytaniu ofertowym” i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
* niepotrzebne skreślić
**przez określenie „dni”, ”dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne dni (24 godziny/1 doba),
pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące
kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem
odrzucenia oferty.

..........................
(data)

...............................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2/1
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/11/2020

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

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór „specyfikacji asortymentowo-cenowej”
Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – Zadanie Nr 1

1.

2.

Lp.

Nazwa wyrobów
będących przedmiotem zamówienia,
ich rozmiary i postać,

podstawowe wymagane parametry technicznoużytkowe

1.

Igły do iniekcji 0,45 x 12
(100 szt. w 1 opak.)

3.

4.

5.

6.

7.

Jednostka
miary

Przewidywana
szacunkowa
wielkość
zamówienia
w okresie
12 miesięcy

Nazwa wyrobów oferowanych,
producent wyrobu,
rozmiar,
posiadane parametry techniczno-użytkowe
wyrobu

Cena jedn.
netto
za jedn.
miary

Wartość
netto
pozycji
ogółem

opak.

10

opak.

10

opak.

30

opak.

40

Luer Lock, opakowanie jednostkowe oznakowane
kolorystycznie w zależności od rozmiaru

2.

Igły do iniekcji 0,7 x 30
(100 szt. w 1 opak.)
Luer Lock, opakowanie jednostkowe oznakowane
kolorystycznie w zależności od rozmiaru

3.

Igły do iniekcji 0,8 x 40
(100 szt. w 1 opak.)
Luer Lock, opakowanie jednostkowe oznakowane
kolorystycznie w zależności od rozmiaru

4.

Igły do iniekcji 0,9 x 40
(100 szt. w 1 opak.)
Luer Lock, opakowanie jednostkowe oznakowane
kolorystycznie w zależności od rozmiaru
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8.

9.

%
VAT

Wartość brutto
pozycji
ogółem

5.

Igły do iniekcji 1,2 x 40
(100 szt. w 1 opak.)

opak.

20

szt.

15

szt.

50

szt.

200

szt.

150

szt.

10

szt.

1500

Luer Lock, opakowanie jednostkowe oznakowane
kolorystycznie w zależności od rozmiaru

6.

Igła MOTYLEK 0,6 x 19 mm
Luer Lock z elastycznym drenem o dług. 30cm

7.
8.

9.

Igła MOTYLEK 0,8 x 19 mm
Luer Lock z elastycznym drenem o dług. 30cm
Kaniula dożylna G24 0,7 x19 mm,
przepływ 23 ml/min., wykonana z FEP, ze
skrzydełkami, z portem bocznym, z 2 paskami
RTG
Kaniula dożylna G22 0,9 x 25 mm,
przepływ 36 ml/min., wykonana z FEP, ze
skrzydełkami, z portem bocznym, z 2 paskami
RTG

10. Kaniula dożylna G20 1,1 x 32 mm,
przepływ 65 (lub 56) ml/min., wykonana z FEP,
ze skrzydełkami, z portem bocznym, z 2 paskami
RTG

11. Kaniula dożylna bezpieczna
G22 0,9 x 25 mm, przepływ 36 ml/min.,
wykonana z PUR, z automatycznie otwieranym
zabezpieczeniem ostrego końca igły stalowej w
postaci metalowego zabezpieczenia, z
dodatkowym portem, z zintegrowanym
koreczkiem, z 4 paskami RTG, opakowanie
jednostkowe zawiera informacje o: materiale z
którego jest wykonana kaniula, o braku zawartości
lateksu, dacie ważności, rozmiarze i średnicy
zewnętrznej, długości przepływu w ml/min.,
po zdjęciu opakowania jednostkowego na kaniuli
znajduje się nazwa producenta lub logo celem
łatwej identyfikacji
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12. Kaniula dożylna bezpieczna
G20 1,1 x 33 mm, przepływ 61 ml/min.,

szt.

300

szt.

50

14. Szczoteczka do czyszczenia
szt.
rurek typu KAN proste i zagięte 10mm
15. Szczoteczka do czyszczenia
szt.
rurek typu KAN proste i zagięte 15mm
16. Koreczki do kaniul dożylnych
szt.

400

wykonana z PUR, z automatycznie otwieranym
zabezpieczeniem ostrego końca igły stalowej w
postaci metalowego zabezpieczenia, z
dodatkowym portem, z zintegrowanym
koreczkiem, z 4 paskami RTG, opakowanie
jednostkowe zawiera informacje o: materiale z
którego jest wykonana kaniula, o braku zawartości
lateksu, dacie ważności, rozmiarze i średnicy
zewnętrznej, długości przepływu w ml/min.,
po zdjęciu opakowania jednostkowego na kaniuli
znajduje się nazwa producenta lub logo celem
łatwej identyfikacji

13. Kaniula wewn. do rurek nr 6, 7, 8, 9

tracheostomijnych typu KAN z łącznikiem

300
250

jedn. użytku.

17. Cewnik urologiczny typu FOLEY

szt.

500

szt.

200

szt.

200

jedn. użytku w rozm. 12, 14,16,18,20,22, 24,26,
dwudrożny, silikonowany, z zastawką, rozmiar
cewnika i pojemność balonu umieszczone
na cewniku

18. Cewnik urologiczny typu NELATON
rozmiar 16
wykonany z medycznego PCV, powierzchnia
zmrożona, kolor konektora oznacza średnicę
cewnika

19. Cewnik urologiczny zewn.
jednoczęściowy 25 mm, 35 mm (lub 36 mm)
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20. Zgłębnik żołądkowy (sonda do karmienia)

szt.

300

szt.

3000

szt.

3000

szt.

400

szt.

50

szt.

100

szt.

40

w rozmiarach CH12 – CH24 o długości 800 mm,
wykonany z medycznego PCV, posiada zmrożoną
powierzchnię, otwory boczne i atraumatyczny
otwór centralny oraz zatyczkę, kolor konektora
oznacza średnicę sondy

21. Cewnik do odsysania górnych dróg
oddechowych CH 12, 14
o długości 600 mm, wykonany z medycznego
PCV, powierzchnia zmrożona, posiada dwa
otwory boczne i jeden atraumatyczny otwór
centralny, rozmiar kodowany kolorem

22. Cewnik do odsysania górnych dróg
oddechowych CH 16, 18, 20
o długości 600 mm, wykonany z medycznego
PCV, powierzchnia zmrożona, posiada dwa
otwory boczne i jeden atraumatyczny otwór
centralny, rozmiar kodowany kolorem

23. Cewnik do podawania tlenu przez nos
długości całkowita min. 200 cm, z regulacją
obwodu głowy, jedn. użytku.

24. Rurka tracheostomijna bez mankietu
(różne rozmiary 6, 7, 8) jedn. użytku
25. Rurka tracheostomijna z mankietem
uszczelniającym (różne rozmiary 6;6,5;
7;7,5;8;8,5) jedn. użytku
26. Rurka tracheostomijna KAN bez
mankietu (różne rozmiary) sterylna,
przeznaczona do wielokrotnego użycia wyłącznie
przez jednego pacjenta, trzon wykonany
z przeziernego, barwionego PVC, rozmiar
oznaczony jest na szyldzie, z możliwością mycia
i dezynfekcji
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27. Rurka tracheostomijna KAN
z mankietem uszczelniającym (różne
rozmiary), sterylna, przeznaczona do

szt.

35

szt.
opak.

10
10

opak.

25

opak.

25

opak.

50

wielokrotnego użycia wyłącznie przez jednego
pacjenta, trzon wykonany z przeziernego,
barwionego PVC, rozmiar oznaczony jest
na szyldzie, z możliwością mycia i dezynfekcji

28. Rurka ustno-gardłowa
29. Strzykawka dwuczęściowa jedn.
użytku o pojemności 2 ml, (100 szt.
w 1 opak.),
ze skalą rozszerzoną do 3 ml, posiada
przezroczysto-mleczny, matowy tłok oraz
niebieską, kontrastującą skalę

30. Strzykawka dwuczęściowa jedn.
użytku o pojemności 5 ml, (100 szt.
w 1 opak.),
ze skalą rozszerzoną do 6 ml, posiada
przezroczysto-mleczny, matowy tłok oraz
niebieską, kontrastującą skalę

31. Strzykawka dwuczęściowa jedn.
użytku o pojemności 10 ml, (100 szt.
w 1 opak.),
ze skalą rozszerzoną do 12 ml, posiada
przezroczysto-mleczny, matowy tłok oraz
niebieską, kontrastującą skalę

32. Strzykawka dwuczęściowa jedn.
użytku pojemności 20 ml, (100 szt.
w 1 opak.),
ze skalą rozszerzoną do 24 ml, posiada
przezroczysto-mleczny, matowy tłok oraz
niebieską, kontrastującą skalę
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33. Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa szt.
jedn. użytku o pojemności 50 ml, ze
skalą rozszerzoną do 60 ml, przeznaczona m.in.

2000

do karmienia chorych

34. Przyrząd do przetoczeń płynów
infuzyjnych jedn. użytku

szt.

3000

35. Staza uciskowa z automatyczną zapinką szt.
36. Worek do moczu jedn. użytku
szt.
o pojemności 2 l, posiada: odpływ, zastawkę

20
2000

z osłonką igły biorczej z podłużnymi żebrami, igłą
biorczą 2-kanałową ściętą dwupłaszczyznowo,
filtrem powietrza, niebieską zatyczką filtra on/ off,
przezroczystą, wykonaną z elastycznego
tworzywa, wolną od PVC komorą kroplową o
długości 65 mm (część przezroczysta komory o dł.
min. 60 mm), filtrem płynu wielkości oczek 15 µm,
zaciskaczem rolkowym z regulacją min. 15 mm,
rolką zaciskacza, z drenem o dł. 150 cm
wykonanym z PVC bez ftalanów (informacja o
braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym),
łącznikiem stożkowym luer-lock, osłonką łącznika
luer-lock, logo producenta na przyrządzie celem
łatwej identyfikacji, opakowanie jednostkowe
typu blister-pack

przeciwzwrotną, zawór spustowy poprzeczny
typu „T”, dren, czytelną podziałkę
oraz wzmocnione otwory do zawieszania

37. Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt
medyczny i odpady niebezpieczne
o pojemności 1,5 l, w kolorze czerwonym,

szt.

450

posiada etykietę z miejscem na opis: "data
i godzina rozpoczęcia użytkowania", "miejsce
pochodzenia", "rodzaj odpadów", "data
zamknięcia pojemnika", "znak identyfikacyjny
osoby zamykającej"
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38. Kieliszek do podawania leków
jedn. użytku o pojemności 25-30 ml,
skalowany co 5ml
39. Miska nerkowata w rozm. 20 cm,

szt.

1500

szt.

10

szt.

10

szt.

1000

nerka medyczna, plastikowa, wielorazowego
użytku

40. Miska nerkowata w rozm. 28 cm,
nerka medyczna, plastikowa, wielorazowego
użytku

41. Ochraniacze na buty foliowe jedn.
użytku, z powłoką antypoślizgową oraz
ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu
się z obuwia
42. Opatrunek sterylny w rozm. 70 x 85
mm, (100 szt. w 1 opak.), przezroczysty,

opak.

10

półprzepuszczalny, z wycięciem na port, posiada
wzmocnienie włókninowe w części obejmującej
kaniulę, dwa włókninowe paski mocujące, odporny
na działanie środków dezynfekcyjnych
zawierających alkohol, posiada potwierdzenie
bariery folii dla wirusów => 27nm wydane przez
niezależne laboratorium – należy załączyć do
oferty

43. Opatrunek sterylny w rozm. 60 x 70
mm, (100 szt. w 1 opak.), przezroczysty,

opak.

10

półprzepuszczalny, z wycięciem na port, odporny
na działanie środków dezynfekcyjnych
zawierających alkohol, posiada potwierdzenie
bariery folii dla wirusów => 27nm wydane przez
niezależne laboratorium – należy załączyć
do oferty

44. Papier rejestracyjny do EKG

rolka

30

rozmiar 112 mm x 25 m, nadruk-kratka czerwona
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45. Elektrody jednorazowe do EKG, średnica opak.

30

42 mm, średnica z języczkiem 45 mm, na piance
polietylenowej, z żelem stałym, wyposażone
w tarkę do przygotowania naskórka, po 4 sztuki
na pasku, 50 szt. – 1 opak.

46. Nożyczki chirurgiczne proste
145 mm (tępe-tępe)
47. Kleszczyki chirurgiczne „Pean” proste
140 mm
48. Maska z nebulizatorem do tlenu
49. Mini spike filtr do ampułek
50. Bezigłowy port B-safe
do kaniul dożylnych służący
do zabezpieczenia wkłuć dożylnych
51. Szpatułki jednorazowe, sterylne. 100
szt. – 1 op.
52. Nakłuwacze jednorazowe
21G (0,8mm) x 1,8 mm
53. Igły do Pena, rozmiary:

szt.

5

szt.

10

szt.
szt.
szt.

100
150
50

opak.
szt.
opak.
szt.

10
po 100 szt.
20

szt.

50

szt.

200

szt.

600

opak.

10

G29 0,33 x 12,7 mm oraz G31 0,25 x 8 mm

54. Worki stomijne dwuczęściowe
zamknięte
55. Końcówki jednorazowe do otoskopu
typu Riester 2,5
56. Cewnik Foley 100% silikon dwudrożny
rozm. CH 16, CH 14, CH18, CH20
57. Opaska do rurek tracheostomijnych,
niebieska, dla dorosłych, z możliwością
regulacji długości, sterylna

58. Worek urostomijny dla dorosłych
natura 45 (opak. – 10 szt.)

5
po 100 szt.
5000
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59. Płytka plastyczna dla dorosłych
natura 45 (opak. – 5 szt.)
61. Maska do tlenu
62. Ostrze chirurgiczne jednorazowe
(100 szt. w opak.)

opak. .

15

szt.
opak.

200
1
Wartość netto i brutto Zadania Nr 1 ogółem: ……...

………

Słownie (wartość zadania nr 1 ogółem brutto):...............................................................................................................................................................
data: .......................................

pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy:

..................................................
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Załącznik Nr 2/2
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/11/2020

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

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór „specyfikacji asortymentowo-cenowej”
Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – Zadanie Nr 2

1.

2.

Lp.

Nazwa wyrobów
będących przedmiotem zamówienia,
ich rozmiary i postać,

podstawowe wymagane parametry technicznoużytkowe

1.
2.
3.
4.
5.

Kieliszki do kruszenia leków
przeznaczone do kruszarki SEVERO
Adapter do obwodu jednoramiennego
z zastawką-Astral
Złączka do podłączenia tlenu do
respiratora astral 100/150
Przewód tlenowy 4,2m
Komora inhalacyjna- z możliwością użycia

3.

4.

5.

6.

7.

Jednostka
miary

Przewidywana
szacunkowa
wielkość
zamówienia
w okresie
12 miesięcy

Nazwa wyrobów oferowanych,
producent wyrobu,
rozmiar,
posiadane parametry techniczno-użytkowe
wyrobu

Cena jedn.
netto
za jedn.
miary

Wartość
netto
pozycji
ogółem

szt.

10 000

szt.

12

szt.

15

szt.
szt.

60
30

w obwodzie oddechowym u pacjentów
wentylowanych mechanicznie do podawania
leków wziewnych typu MDI
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8.

9.

%
VAT

Wartość brutto
pozycji
ogółem

6.

Nebulizator nisko objętościowy- zestaw

szt.

100

szt.

20

szt.

20

szt.

30

szt.

400

do nebulizacji T (dren 210cm, pojemnik,
rozpylacz, złączka T, ustnik); Niskoobjętościowy
zestaw do nebulizacji; Zestaw do nebulizacji
niskoobjętościowej z możliwością użycia w
obwodzie oddechowym u pacjentów
wentylowanych mechanicznie; Zestaw
zawierający: pojemnik na lek z rozpylaczem,
łącznik „T” umożliwiający montaż w obwodzie
oddechowym respiratora, ustnik, martwą
przestrzeń oraz wężyk o długości min. 2
metry;Nebulizator wytwarzający aerozol o
optymalnych średnicach cząsteczek MMAD max.
do 2,7 przy możliwym maksymalnym kącie
odchylenia o wartości min. 85°; Pojemnik na lek
o pojemności min. 6ml, wyposażony w
gwintowaną uszczelniającą się pokrywkę;
Pojemnik na lek nie zawierający lateksu; Zestaw
biologicznie czysty

Jednorurowy przeciekowy-obwód
oddechowy do respiratora Astral
100/150 dla dorosłych na maskę
8. Adapter do obwodu przeciekowegoAstral
9. Zbiornik Flovac wielorazowy do
wkładów workowych 2L
10. Wkłady workowe jednorazowe Flovac
poj.2L- Jednorazowe wkłady workowe do ssaka
7.

o pojemności 2000ml; Kompatybilne z
pojemnikami Flovac ; zestaw wyposażony
w dedykowane łączniki
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11. Rurka tracheotomijna z mankietem
niskociśnieniowym, silikonowa (różne
rozmiary 6,7,8)
12.
Jednoramienny obwód oddechowy
z zastawką s/bore 22mm, aktywny -

szt.

30

szt.

100

szt.

1500

szt.

1500

szt.
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obwód oddechowy do respiratora Astral 100/150;
obwód jednoramienny dla osób dorosłych z zastawką
wydechową oraz złączem QuickConnect
uniemożliwiającym niewłaściwe podłączenie; długość
obwodu 1.8 m.
Średnica 22mm; zestaw z nakładką umożliwiającą
wykonanie testu szczelności obwodu

13. Martwa przestrzeń podwójnie
obrotowa dł. 8-18cm
14.
Filtr antybakteryjny i antywirusowy
hygrobac s hme - filtr elektrostatyczny do
obwodów oddechowych Filtr przeciwbakteryjny,
przeciwwirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci Filtr
do stosowania u dorosłych i dzieci o objętości w
zakresie 150 – 1200 ml Sterylnie pakowany Przyłącza
22M/15F – 22F/15M; wyposażony w złącze typu „Luer
Lock” port ISO z nakrętką; waga filtra nie wyższa niż 28
gram; oporność filtra przed użyciem przy 1 cmH2O oraz
30l/min. nie większa niż 1.2 cm H2O; zgodny ze
standardami: ISO 9360-1; ISO 23328-2

15. Filtr powietrza do respiratora
astral 100/150

………
Wartość netto i brutto Zadania Nr 2 ogółem: ……...
Słownie (wartość zadania Nr 2 ogółem brutto):...............................................................................................................................................................
data: .......................................

pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy:

..................................................
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Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/11/2020
SPOSÓB OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
1. Oferowana cena - 95%
2. Termin dostawy - 5%

1. Przeliczenie kryterium ceny
Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT =

------------------------------------------------------ x 100 x 95%
Cena oferty badanej nieodrzuconej

2. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy
Najkrótszy zaproponowany termin spośród nieodrzuconych ofert

PKT =

--------------------------------------------------------------------------- x 100 x 5%
Termin oferty badanej nieodrzuconej

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.
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Załącznik Nr 4
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/11/2020
Wzór umowy z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, które zostaną wprowadzone
do treści zawartej umowy

UMOWA (wzór)
zawarta w dniu ..............2020 r. w Toruniu

pomiędzy:
.......................................
.......................................
reprezentowanym przez:
......................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
a
Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
wpisanym do KRS pod Nr 0000009548 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział
Gospodarczy, REGON: 871219178, NIP: 879-21-78-018

reprezentowanym przez:
Dyrektora – mgr Grażynę Śmiarowską
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie procedury wewnętrznej „zapytania
ofertowego”, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na dostawę sprzętu
medycznego jedn. użytku, określonego w Załączniku Nr 1 do umowy, zwanego dalej
wyrobami.
2. Liczby wyrobów określone w Załączniku 1 stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie
w okresie 24 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej liczby wyrobów
30% w stosunku do zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami
odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia prawo zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych
przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem
zachowania obowiązujących cen jednostkowych wyrobów i niezmienionej całkowitej wartości
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania potrzebne
do należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności jest uprawniony do sprzedaży
i dostarczania wyrobów, oraz że wykona niniejszą umowę w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością.
4. Wykonawca oświadcza, że wyroby spełniają wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania
dotyczące bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do obrotu i do używania.
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5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni dostarczy Zamawiającemu
uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie wszelkich aktualnych dokumentów
potwierdzających spełnienie przez wyroby wszelkich obowiązujących w Polsce wymagań
dotyczących bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do obrotu i do używania. Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach tych
dokumentów, jak również o wygaśnięciu lub utracie ważności tych dokumentów oraz
o wystawieniu nowych dokumentów.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
- oferta Wykonawcy z dnia ....................r.
- Załącznik Nr 1 do umowy określający wielkość zamówienia i zawierający szczegółową specyfikację
cenową na dostawę wyrobów.

§2
1. Umowa będzie obowiązywać w okresie od .............. 2020 r. do .............. 2021 r.
2. W razie wielokrotnego naruszenia umowy przez Wykonawcę, w szczególności naruszenia
postanowień §3, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
3. Umowa może być także rozwiązana na mocy zgodnego porozumienia stron.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie i dostarczać wyroby do siedziby
Zamawiającego na koszt własny (niezależnie od wielkości każdorazowego zamówienia)
w ciągu max. .... dni roboczych od otrzymania zamówienia (tzn. od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
2. Dostawa wyrobów odbywać się będzie wg faktycznych potrzeb występujących po stronie
Zamawiającego na podstawie sukcesywnych zamówień składanych Wykonawcy przez
Zamawiającego w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem.
3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć transport wyrobów oraz ponieść wszelkie
konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych w wyniku tego szkód.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyroby spełniające wszelkie obowiązujące
w Polsce wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do obrotu i do używania,
dobrej jakości, pozbawione wad fizycznych, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach
zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z terminem ważności
upływającym nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
5. W przypadku dostarczenia wyrobów niezgodnych z zamówieniem lub niezgodnych
z postanowieniami ust. 4, Zamawiający może:
1) odmówić odbioru wyrobów, albo
2) żądać wymiany wyrobów, w terminie 24 godzin od złożenia reklamacji, na wyroby zgodne
z zamówieniem oraz postanowieniami ust. 4.
6. W przypadku dostarczenia wyrobów ze zwłoką, Zamawiający może odmówić odbioru tych
wyrobów.
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7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu wyrobów lub w zwłoki Wykonawcy
w wymianie wyrobów na wyroby zgodne z zamówieniem oraz postanowieniami ust. 4,
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od zamówienia i kupić
takie same wyroby lub ich odpowiedniki od osoby trzeciej oraz żądać od Wykonawcy zapłaty
różnicy pomiędzy ceną wyrobów lub ich odpowiedników zapłaconą osobie trzeciej a ceną
wyrobów wynikającą z niniejszej umowy.
§4
1. Zamawiający może (niezależnie od uprawnień, w których mowa w § 3 ust. 5, 6 i 7) żądać
od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
1) w razie zwłoki w dostarczeniu wyrobów - w wysokości 0,2% ceny brutto wyrobów dostarczonych
ze zwłoką - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) w razie zwłoki w wymianie wyrobów w sytuacjach określonych w § 3 ust.5 pkt 2) - w wysokości
0,2% ceny brutto wyrobów nie wymienionych w obowiązującym terminie - za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,
3) w razie odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego na podstawie § 3 ust. 7 – w wysokości
5 % ceny brutto tego zamówienia,
4) w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie §2 ust. 2 – w wysokości 5 %
ogólnej wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 5 ust. 1.

2. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
§5
1. Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę ………………… zł. brutto.
Słownie: ……………………………………………………… ………… zł. brutto.

2. Zapłata za każdorazową dostawę wyrobów następować będzie przelewem na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej
przedłożenia Zamawiającemu.
3. Ceny jednostkowe wyrobów określone w Załączniku Nr 1 do umowy obowiązywać będą

przez cały okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy od dnia jej podpisania,
z zastrzeżeniem wyjątków i okoliczności przewidzianych w ust. 4 - 9 niniejszego paragrafu.
4. W trakcie obowiązywania umowy, ceny jednostkowe wyrobów mogą ulec zmianie
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem
umowy. Zmiana ta nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy, ale Wykonawca
powinien poinformować pisemnie Zamawiającego o tej okoliczności.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ
wystąpił lub może wystąpić, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które
mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374).
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4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1)-4), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
7. Zamawiający przekazuje Wykonawcy swoje stanowisko odnośnie do wpływu okoliczności,
o których mowa w ust. 5, na należyte wykonanie umowy.
8. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
o których mowa w ust. 5, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy,
może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 20% wartości
pierwotnej umowy.

9. Sprzedaż wyrobów musi odbywać się po cenach jednostkowych zgodnych z niniejszą
umową. W przypadku, gdy ceny określone na fakturze będą niezgodne z umową, Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania korekty otrzymanej faktury w terminie 7 dni od poinformowania
Wykonawcy o takiej niezgodności.

10. Należność za dostarczone wyroby Zamawiający przekazywał będzie na rachunek
bankowy Wykonawcy podany każdorazowo na fakturze.
11. Wykonawca nie może powstrzymać się z dostarczeniem zamówionych wyrobów, także
w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczone wyroby, chyba, że
opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar przekracza 60 dni.
W razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczone wyroby,
Wykonawca może żądać odsetek za czas opóźnienia w wysokości ustawowej.
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, a mogą być wprowadzone tylko w przypadku:
1) zmiany cen jednostkowych wyrobów w sytuacjach określonych w § 5 ust. 3 lub 4 niniejszej
umowy.
2) zmiany w zakresie przedmiotu umowy tj. zastąpienia wyrobów innymi odpowiednikami o takich
samych lub zbliżonych parametrach technicznych, gdy:
- dojdzie do zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku wyrobu objętego przedmiotem umowy,
- dojdzie do incydentu medycznego skutkującego koniecznością wycofania wyrobu z obrotu
i stosowania lub sprzedaż wyrobu zostanie wstrzymana decyzją właściwego organu nadzoru,
- wyższe parametry techniczne oferowanego wyrobu przy zachowanej cenie jednostkowej będą
korzystniejsze dla Zamawiającego z punktu widzenia walorów użytkowych wyrobu,
3) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zmiana
rachunków bankowych stron, siedziby stron, szczegółów dotyczących sposobu realizacji dostaw.

§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
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§8
Wykonawca nie może przenieść ani obciążyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy wg siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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