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 PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

przetarg nieograniczony 
o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 

kwoty 14.000,- Euro a nie przekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Dostawa środków do dezynfekcji dla SP ZOZ Głubczyce. 

 

 

Dostawy sukcesywne wg potrzeb zamawiającego. 

 

wykonał: mgr Jarosław Gospodarczyk 

 

Zatwierdził:2008-10-05. – Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Głubczycach 

 

……………………………………………………………… 
          podpis 

NIP : 748-14-15-846  REGON : 000311579      tel. :  (077) 48 01 170    fax.:(077) 48 01 171 
 www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl       e-mail : grobniki@poczta.onet.pl  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Głubczycach 

ul. M.C. Skłodowskiej 26 
48-100 Głubczyce 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie 
w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Biuletynie UZP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. 

 
NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ SPOWODUJE WYKLUCZENIE 

WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA LUB ODRZUCENIE OFERTY 
zgodnie z art. 24 i 89 Ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I LOKALIZACJA 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, zwany dalej Zamawiającym, działając na 
podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177  z późn. zmian.) 
zwanej dalej w skrócie Ustawą, lub PZP ogłasza postępowanie w trybie: 

przetargu nieograniczonego na: 

 
Dostawę środków do dezynfekcji dla SP ZOZ Głubczyce 

1.1. MIEJSCE REALIZACJI (lokalizacja) 

Dostawy sukcesywne do apteki w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej 26. 

2. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   

2.1. Opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2/1 – 2/3 będące formularzami cenowymi do 
SIWZ. 
CPV: 24.30.00.00-7 

2.2. Wykonanie zadania obejmuje: 

Dostawa transportem dostawcy do miejsca realizacji zamówienia oraz rozładunek. 

3. TERMINY 

3.1. TERMIN / CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy realizować w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, lub do wyczerpania 
wartości umowy – dostawy sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego. 

 

3.2. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT 
 

Oferty w postaci pisemnej, w języku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy) w zamkniętych 
i opieczętowanych kopertach z napisem:  

Oferta dostawę środków do dezynfekcji dla SP ZOZ Głubczyce, PN/15/X/08  nie 
otwierać przed 14.10.2008r. godz. 14:15  ilość stron oferty: …………… 

należy składać w Dyrekcji SP ZOZ Głubczyce, Sekretariat, III piętro, 
 ul.  M. Skłodowskiej 26,48-100 Głubczyce 

 do  14-10-2008 do godz. 13:30 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina 
dostarczenia (wpisane na potwierdzeniu odbioru) przesyłki (oferty) do pokoju wskazanego w adresie 
Zamawiającego określonego powyżej. 

Oferty które wpłynęły do Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym 
powyżej, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
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3.3. MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT  
 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-10-2008 o godz. 14:15, 

w Dyrekcji SP ZOZ Głubczyce, Sekcja Techniczna, III piętro budynek główny, 
 Ul. M. Skłodowskiej 26,48-100 Głubczyce 

 

4. WADIUM i ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY– WYSOKOŚĆ,  FORMA  ORAZ  
TERMINY  WPŁAT  

  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. PRACOWNICY  ZAMAWIAJĄCEGO  UPOWAŻNIENI  DO  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ ORAZ  
SPOSÓB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ 

1. Do bezpośrednich kontaktów z wykonawcami upoważniony jest pracownik: 

 Mirosław Smoleń  
tel. 077/4801170; faks 48-01-171; e-mail: grobniki@poczta.onet.pl 

ul. M. Skłodowskiej 26, 
48-100 Głubczyce 

2. Sposób porozumiewania się: 
Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie w formie elektronicznej, za pomocą 
poczty elektronicznej na adres: grobniki@poczta.Onet.pl  W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada dostępu 
do poczty elektronicznej, zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faxem nr: 077 48-01-171 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu poprzez zwrotne odesłanie 
1szej strony wiadomości z informacją o dacie wpływu, ilości odebranych czytelnych stron i czytelnym 
podpisem osoby upoważnionej. Na żądanie każdej ze stron, druga potwierdza odebranie e-maila. W sprawach 
dotyczących protestu zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faxem. Zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie 
Kontakt z zamawiającym odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godz. 14:30. 
 
3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom chyba, że pytanie wpłynęło : 
1) do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.  
2) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
drogą e-mailową bądź faxem. 
3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożenie w terminie, jeżeli ich treść 
dotarła do adresata w taki sposób, że mógł on się z nią zapoznać 
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem zamawiający przekazuje na stronę internetową 
http://www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl  oraz wykonawcom, którym przekazał SIWZ w formie papierowej, 
bez ujawniania źródła zapytania 

   
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu 
do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
5. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną na stronę 

internetową http://www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl, a w formie pisemnej wykonawcom którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
będą wiążące przy składaniu ofert. 

 
 
7. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian 
wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 
terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
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6. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERTY   

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

6.2.  Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na następujące części zamówienia 
(pakiety): 

� I pakiet –  Mycie i dezynfekcja rąk, skóry i błony śluzowej – załącznik nr 2/1 do siwz; 

� II pakiet – Mycie i dezynfekcja narzędzi i  sprzętu endoskopowego i termolabilnego – 
załącznik nr 2/2 do siwz; 

� III pakiet – Preparaty do dezynfekcji powierzchni – załącznik nr 2/3 do siwz; 

 
6.2.a  Zamawiający wymaga wycenienia wszystkich pozycji w pakiecie. Brak wyceny choćby jednej pozycji 
skutkuje odrzuceniem oferty.  
Można wycenić środki do dezynfekcji w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez zamawiającego, a ilość 
opakowań przeliczyć odpowiednio.  
W przypadku, kiedy podana wielkość opakowania nie występuje, a przeliczenie z zarejestrowanego 
opakowania dostępnego na rynku daje wielkość ułamkową, należy zaokrąglić ilość opakowań w górę 

6.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 pkt.6 i 7). 

6.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6.5. Zamawiane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

6.6. W przypadku nieotrzymania świadectwa PZH dla danego asortymentu, Zamawiający zrezygnuje z 
zamawiania tego asortymentu. 

6.7. Ofertę pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Natomiast, jeżeli 
Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi w trybie art. 9 ust. 3 zgodę na złożenie oferty oraz innych 
dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanym w handlu międzynarodowym,  
to do złożonej w ten sposób oferty i innych dokumentów dołączyć należy tłumaczenie na język polski 
dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

6.6 Oferta powinna obejmować minimum jedną część (pakiet) i oferować tylko jedną cenę ostateczną. Każdy 
wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca, 
który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty 
z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.  

6.7 Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną 
odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami tejże SIWZ. 

6.8 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty. 

6.9 Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ.  
W przypadku ewentualnego braku dokumentu lub konieczności jego uzupełnienia, Zamawiający wykluczy 
z postępowania lub odrzuci ofertę Wykonawcy, który pomimo wezwania ze strony Zamawiającego  
nie uzupełni lub nie dostarczy brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie.  

6.10 Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp uznaje  
się za odrzucone. Odrzucenie ofert nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt. 1 do 8 ustawy Pzp. 
Oferty wykonawców wykluczonych jak również oferty odrzucone nie będą rozpatrywane. 

6.11 Oferty wspólne składane przez Wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) winny 
spełniać następujące wymagania: 
a) Wykonawcy występujący wspólnie jak również wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane 
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie  
i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego  
z jej wspólników. Pełnomocnictwo to, należy załączyć do składanej oferty. 

b) Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego 
w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie 6.9. a)  
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c) Wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy,  
będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone 
przez każdego z wykonawców / wspólników musi być częścią omawianego wcześniej 
pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia zamówienia pełnomocnictwo to będzie załączone do 
umowy.  

d) Oferta wspólna niezależnie od kompletu dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ, jakie składa 
Pełnomocnik (w tym, wspólne oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 
ust.1 i art. 24, sygnowane przez Pełnomocnika) winna dodatkowo zawierać  
następujące dokumenty od poszczególnych wykonawców występujących wspólnie:  

-odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;  
-zaświadczenie właściwego naczelnika US;  

-zaświadczenie z ZUS lub KRUS; 

Natomiast oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych 
przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej 
następujące dokumenty:  

-odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

-zaświadczenie właściwego naczelnika US 

-zaświadczenie ZUS lub KRUS, jeżeli na załączonych zaświadczeniach (US, ZUS lub KRUS) nie są 
wymienieni z imienia i nazwiska wszyscy wspólnicy spółki. 

e) Dane dotyczące poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie – jeżeli jest to 
wymagane warunkami zawartymi w niniejszej SIWZ (nie dotyczy to spółek cywilnych) – w zakresie 
potencjału ludzkiego, technicznego (wykaz osób koniecznych do realizacji zadania, wykaz sprzętu)  
i doświadczenia podlegają sumowaniu. 

6.12 . Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki 
ustawy i niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny 
ofert, a w przypadku zastosowania jednego kryterium w postaci ceny, zaproponuje jej najniższą wartość. 

6.13. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni od wyznaczonego przez 
zamawiającego terminu złożenia ofert. W wyjątkowych okolicznościach, jednak przed upływem 
terminu związania złożoną ofertą, Zamawiający może zwrócić się do wykonawców z prośbą o jego 
przedłużenie do 60 dni powyżej obowiązujących 30 dni. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie 
okresu związania z ofertą skutkować będzie wykluczeniem z postępowania (art.24 ust.2 pkt.4 ustawy). 

6.14. Wykonawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. protest. 

6.15. W razie wątpliwości, za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa  
się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

6.16. Oferty od chwili otwarcia stają się jawne z wyjątkiem, informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Oferty będą udostępniane na pisemny wniosek osoby wykonującej prawo  
do informacji publicznej w trybie określonym w art.10 i następnych ustawy z dnia 06.01.2001r.  
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.). Protokół 
(dokumentacja podstawowych czynności), oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  
w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu po wyborze najkorzystniejszej oferty  
lub unieważnieniu postępowania również na pisemny wniosek osoby wykonującej prawo  
do informacji publicznej w trybie określonym w art.10 i następnych ustawy z dnia 06.01.2001r.  
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.) z wyłączeniami 
określonymi w art. 5 cytowanej ustawy. 

6.17.   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. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
� zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
� zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty  
� zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie – 0,50 zł za 1 stronę, 
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� udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego w godzinach od 07:30 do 14:30 

 

 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ORAZ SPOSÓB 

UDOKUMENTOWANIA ICH SPEŁNIENIA. 

WARUNKI UDZIAŁU WYMAGANE DOKUMENTY 
7.1.1. Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji potwierdzające, że 
wykonawca posiada uprawnienie do 
wykonywania określonej działalności lub 
czynności odpowiadającej przedmiotowi 
zamówienia oraz, że w stosunku do 
wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani nie 
wszczęto postępowania likwidacyjnego, 
wystawionego lub zaktualizowanego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

7.1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

7.1.3. Zaświadczenie właściwego ZUS lub KRUS 
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

7.1 Posiadanie uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz 
nie podleganie wykluczeniu na podstawie 
art. 24 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

 

7.1.4. Koncesja, zezwolenie lub licencja jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym 
zamówieniem publicznym. 

 
 

7.2 Inne wymagane dokumenty 

7.1.5. Świadectwo dopuszczenia do obrotu na 
terytorium RP 

7.1.6. Karty charakterystyki środków. 

 

8. WARUNKI OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA ICH 
SPEŁNIENIA 
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WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW 

Zamawiający w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie 
potwierdzonych kopii dokumentów. 
Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
sporządzone i podpisane przez tłumacza przysięgłego. 
 
 
9. KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  WAGA  
 

KRYTERIUM RANGA 
Cena  100% 
Razem: 100% 
 
Kryterium ceny oceniane będzie wg wzoru: 
Najtańsza oferowana cena : cena wykonawcy x 100 pkt x 100% 
10. SPOSÓB DOKONANIA OCENY OFERTY 
 

Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu  
i będzie spełniać warunki ustawy, a także wszystkie warunki niniejszej SIWZ oraz będzie 
proponować najniższą cenę (na każdy pakiet osobno). 

11. ZAWARTOŚĆ FORMULARZA OFERTY I SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

11.1. Formularz ofertowy zawiera: 

a) Cenę za całość poszczególnych dostaw wynikającą z załącznika  2/1 - 2/3 
 Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani 

korektom chyba, że potrzeba zmiany lub korekty wynikała będzie ze zmiany 
przepisów prawa. 

b) Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez wykonawcę 
wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności 
i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich. Termin wykonania zadania – tak jak 
określono to w warunkach oferty i udzielenia zamówienia niniejszą SIWZ. 

c) termin płatności – min. 30 dni 

d) okres gwarancji – min. 12 miesięcy 
 

 
12. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

12.1. Oferta pod rygorem odrzucenia musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i Ustawą PZP 
oraz przygotowana na drukach wg wzorów stanowiących załączniki SIWZ. W przypadku stosowania 

WARUNKI OFERTY I ZAMÓWIENIA WYMAGANE DOKUMENTY 

8.1. Wykonawca nie może powierzać 
wykonania usługi podwykonawcom. 

8.2. Akceptowanie bez zastrzeżeń i uwag 
załączonego do SIWZ projektu umowy 
w tym zawartych w niej warunków 
płatności. 

8.A. Formularz ofertowy wypełniony ściśle wg załączonego 
do SIWZ                   załącznika nr 1 

8.3. Ustanowienie pełnomocnika w przypadku 
składania ofert wspólnych oraz ofert 
składanych przez spółki cywilne. 

8.B.            Formularze cenowe – załączniki nr 2/1 – 2/6 

8.C.           Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 
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własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w  załączonych wzorach 
druków. 

12.2. Dla sprawnego przebiegu sprawdzenia i oceny oferty zaleca się, aby była ona spięta w sposób trwały, 
posiadała ponumerowane karty lub strony oraz dokumenty i była ułożona wg poniższej kolejności:  

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy – ściśle wg załączonego wzoru. 

Załączniki nr 2/1 - 2/3 - formularz cenowy – ściśle wg załączonego wzoru. 

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy 

 

Podpis pod ofertą (formularz oferty) oraz załącznikami i oświadczeniami sporządzanymi bądź 
wypełnianymi przez wykonawcę a także pod projektem umowy oraz pod wszelkimi zmianami 
dokonanymi w ofercie, winny złożyć osoby uprawnione do reprezentowania firmy w sposób 
określony w akcie rejestrowym. 
 

Wszelkie inne dokumenty załączone przez Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę  
przez Zamawiającego. 
 
 

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
1.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
2.   Przed upływem związania ofertą zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. 
W powiadomieniu zostaną podane terminy i miejsce zawarcia umowy. 
3.  O dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę realizacji zamówienia. 
4.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 
5.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się 
od zawarcia umowy, Zamawiający zawrze umowę z tym z pozostałych Wykonawców, którego oferta uzyskała 
najwyższą ilość punktów spośród pozostałych ważnych ofert. 
 

14. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ  SIWZ  STANOWIĄ: 

� Załącznik nr 1 - formularz ofertowy – ściśle wg załączonego wzoru. 

� Załączniki nr 2/1 - 2/3 - formularz cenowy – ściśle wg załączonego wzoru. 

� Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy 

� Załącznik nr 4 – wzór umowy. 
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załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
I. DANE OFERENTA 

 
1 Pełna nazwa:  
2 Przedstawiciel (podać imię 
i nazwisko): 

 

3 Ulica:  
4 Miejscowość i kod     
pocztowy: 

 

5 Województwo:  
6 Nr telefonu:  
7 Nr faksu:  
8 adres e-mail:  
9 NIP:  
10 REGON :  
11 Bank i nr konta 
bankowego: 

 

 
II. PRZEDMIOT OFERTY 
 
1 Oferta dotyczy przetargu 
nieograniczonego - 
sygnatura akt: 

PN/15/X/08 

2 Ogłoszonego przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. 
M.C. Skłodowskiej 26 
48–100 Głubczyce  

3 Na: Dostawa środków do dezynfekcji dla SP ZOZ Głubczyce. 
 
III. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA 
 
 
części zamówienia 

Wartość netto % i kwota podatku Wartość brutto 

pakiet I    
 
 

Słownie wartość netto:  
Słownie wartość brutto:  
Słownie wartość VAT:  

pakiet II   
 
 

Słownie wartość netto:  
Słownie wartość brutto:  
Słownie wartość VAT:  

pakiet III    
 
 

Słownie wartość netto:  
Słownie wartość brutto:  
Słownie wartość VAT:  

RAZEM: 
   

 
Słownie wartość netto:    
Słownie wartość brutto:    
Słownie wartość VAT:    
 
IV. Oświadczam, że : 
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1) Wykonam zamówienie publiczne w terminie : 24 m-cy od daty zawarcia umowy, lub do wyczerpania wartości 

umowy- dostawy sukcesywne wg potrzeb zamawiającego; 

2) Termin dostawy od daty złożenia zamówienia ……………………..  

3) Termin płatności od daty dostarczenia faktury:.......... dni ......................  

4) Okres gwarancji od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia (wyrażony w liczbie miesięcy):.........................  

5) Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni  

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

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

 

V. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy.......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........  zakres 

odpowiedzialności:……………………………………………..............  

 

 
VI. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
VII. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 
wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
4.         Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy – załącznik nr 4 do umowy. 
  
VIII. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
 
Nie jest wymagane  
 
X. Zastrzeżenie wykonawcy: 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
XI. Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
 
 
 
______________________________        
Imiona i nazwiska osób         
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
 
 
_____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy 
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załącznik nr 2/1 

 
FORMULARZ CENOWY 

 
Pakiet I – Mycie i dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych 

LP. 
Opis asortymentu Postać asortymentu pojemność Ilość  

Cena jedn. 
netto za 1 szt. 

Wartość % 
podatku VAT Wartość brutto 

1.  Preparat alkoholowy , nie zawierający jodu , chlorheksydyny , 
nadtlenku wodoru , czwartorzędowych związków amonowych 

, przeznaczony do dezynfekcji skóry , pola operacyjnego , 

pooperacyjnej pielęgnacji ran i szwów , preparat bezbarwny o 

przedłużonym działaniu do 3 h , pH 4,0 – 5,0 . 

Płyn  500 ml 480 szt.    

2.  Preparat alkoholowy , nie zawierający jodu , chlorheksydyny , 
nadtlenku wodoru , czwartorzędowych związków amonowych 

, przeznaczony do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego , 

pooperacyjnej pielęgnacji szwów , preparat barwiony  o 

przedłużonym działaniu  , pH 4,0 – 5,0 . 

Płyn 500 ml 60 szt.    

3.  Jałowy gazik nasączony izopropanolem , przeznaczony do 

dezynfekcji skóry przed iniekcjami i punkcjami. 

 

Opakowanie opakowanie 100 szt. 1400 szt.    

4.  Zestaw składający się z dwóch saszetek : gazik nasączony 
izopropanolem( do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i 

punkcjami ) oraz suchy , jałowy gazik ( używany do 

zabezpieczenia miejsca wkłucia ) 

 

Opakowanie Opakowanie po 50 

zestawów 

100 szt.    

5.  Lekko kwaśny ( pH 5,0-5,2 ) , nie wysuszający skóry preparat 
do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk , z zawartością 

środków powierzchniowo czynnych pochodzenia naturalnego. 

Płyn 

 

 

Butelka 0,5 l 1000 szt    

6.  Preparat antybakteryjny, bez zawartości alkoholi, pochodnych 
biguanidyny do higienicznego mycia i odkażania rąk. 

Skuteczny wobec B (MRSA), V ( HIV, HBV). 

Płyn 

 

Butelka 0,5 l 100 szt.    

7.  Preparat, nie zawierający chlorheksydyny do higienicznego i 
chirurgicznego odkażania rąk, o przedłużonym działaniu. 

Zawierający co najmniej 3 różne substancje aktywne 

pochodzące z 3 różnych grup chemicznych, działający na B, 

Tbc, F, V ( HIV, HBV, HSV, Rota), z zawartością substancji 

pielęgnujących. Niealergizujący, nieodtłuszczający skóry o pH 

5,0-5,5. 

Płyn Butelka 0,5 l 1000 

szt. 
   

8.  Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry. Bezbarwny, bez 
zawartości jodu i pochodnych fenolu, alkoholowy z 

nadtlenkiem wodoru, nie pozostawiający pozostałości na 

Płyn Butelka 1 l 

 

Butelka 350 ml 

170 szt. 

 

40 szt. 
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skórze. 

Spektrum działania: B (w tym MRSA), F, V (HBV, HIV, 

HSV, Rota, Adeno), Tbc. Możliwość stosowania przed 

szczepieniami. 

9.  Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry. Barwiony, bez 
zawartości jodu i pochodnych fenolu, alkoholowy z 

nadtlenkiem wodoru, nie pozostawiający pozostałości na 

skórze. 

Spektrum działania: B (w tym MRSA), F, V (HBV, HIV, 

HSV, Rota, Adeno), Tbc. Możliwość stosowania przed 

szczepieniami. 

Płyn Butelka 1l 70 szt.    

10.  Preparat bezbarwny , przeznaczony do dezynfekcji błon 
śluzowych i skóry , zawierający dichlorowodorek octanidyny , 

spektrum działania b ( MRSA , chlamydie , mycoplasma ,) , F 

, pierwotniakobójcze , drożdżakobójcze , V ( herpes simplex , 

HBV , HIV ). 

Płyn Butelka 1 l 

 

 

300 szt.    

11.  Emulsja nawilżająca ręce po higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk z zawartością wosku pszczelego, bez 

dodatkowych witamin i sterydów. 

Płyn Butelka 0,5 l 60 szt.    

12.  Emulsja natłuszczająca ręce po higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk z zawartością tokoferolu, bez dodatkowych 

witamin. 

Płyn Butelka 0,5 l 60 szt.    

 
RAZEM: 

  

 
 
..................... dnia .........................       …………………………………………………………. 

(podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 
 uprawnionej/uprawnionych do występowania 

 w obrocie prawnym, reprezentowania  
Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

 w jego imieniu) 
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załącznik nr 2/2 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Pakiet II – Mycie i dezynfekcja narzędzi i  sprzętu endoskopowego i termolabilnego  
LP. 

Opis asortymentu 
Postać 

asortymentu 
pojemność Ilość  

Cena jedn. 
netto za 1 szt. 

Wartość % 
podatku VAT Wartość brutto 

13.  Cidezyme - Delikatny detergent enzymatyczny do mycia endoskopów 

, niskopieniący , zawierający enzymy proteolityczne rozpuszczające 

substancje organiczne i ścięte białko , preparat łatwy do spłukania , 

posiadający znak CE. 

Płyn 5 l 10 szt.    

14.  Cidex – opa - Dezynfekcja endoskopów , związek aktywny aldehyd 
orto-ftalowy , preparat wielokrotnego stosowania , zachowujący 

aktywność 14 dni , możliwość kontroli aktywności preparatu paskami 

testowymi , spektrum działania B , Tbc (Mycobacterium tuberculosis),  

, F , V( adeno , polio) w czasie 5 min., posiadający znak CE. 

Płyn 3,5 – 4 l 100 szt.    

15.  Sekusept Activ - Preparat bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, 
zawierający nadboran sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu 

anestezjologicznego, endoskopów, bez dodatkowego aktywatora, 

działający na B, Tbc (Mycobacterium tuberculosis), F, V (wirus 

adeno, Polio) w czasie 15 min. Przygotowanie roztworu roboczego w 

wodzie o temp. max. pokojowej. Znak CE. 

Proszek Opakowanie do 1,5 

kg 

 

 

6kg 

 

160 szt. 

 

 

16 szt. 

   

16.  Secumatic IS - Sterylny preparat do manualnej konserwacji narzędzi 

chirurgicznych , oparty na bazie oleju parafinowego , zawierający 

substancje ułatwiające rozpuszczanie tłuszczy,  posiadający znak CE. 

Spray Opakowanie 250 ml  

24 szt. 

   

17.   Sekusept Plus - Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i 

endoskopów, zawierający (nielotną substancję czynną np. 

glukoprotaminę, lub inną  o niegorszych właściwościach fizyko-

chemicznych), działający na B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, adeno, 

papowa, vaccinia ) w czasie do 1 godz. Znak CE. 

Płyn  Butelka 2 l 60 szt.    

 
RAZEM: 

  

 
 
..................... dnia .........................       …………………………………………………………. 

(podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 
 uprawnionej/uprawnionych do występowania 

 w obrocie prawnym, reprezentowania  
Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

 w jego imieniu) 
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załącznik nr 2/3 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Pakiet III – Preparaty do dezynfekcji powierzchni 
LP. 

Opis asortymentu 
Postać 

asortymentu 
pojemność Ilość  

Cena jedn. 
netto za 1 szt. 

Wartość % 
podatku VAT Wartość brutto 

1 

Incidin Plus - Preparat zawierający nielotne substancje czynne (typu 

glukoprotamina), bez QAV, działający na B, Tbc             ( 

Mycobacterium tuberculosis ), F , V (HIV, HBV, HCV, vakzinia, herpes, 

rota, papova) przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni 

zmywalnych, sprzętu medycznego, przeznaczony do stosowania na 

oddziałach noworodkowych, posiadający znak CE. 

Płyn Butelka 2 l z 

wbudowanym 

dozownikiem 

40 szt.    

2 

Incidin Liquid Spray - Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji 

trudnodostępnych powierzchni, sprzętu medycznego z zawartości drugiej 

innej niż alkohol substancji czynnej, bez aldehydów. Działający na B 

(MRSA) Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 5 min. Znak CE. 

Płyn Butelka 1 l 900 szt.    

3 

 Incides N chusteczki - Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i 

sprzętu medycznego nasączone alkoholem propylowym, bez QAV, zakres 

działania B, F, V ( HBV , HIV , adeno , rota) w czasie do 5 min., 

posiadające znak CE. 

Chusteczki Opakowanie z 

pojemnikiem  

 

Opakowanie 

uzupełniające 

20 szt. 

 

 

120 szt. 

   

4 
Presept granulki - Preparat w granulacie chlorowy oparty o NaDCC , 

przeznaczony do dezynfekcji krwi, działający na B, F, V (HIV, HBV), S 

w czasie 2 min. 

Granulat Opakowanie 

do 0,5 kg 

30 szt.    

5 
Oxapol - Dezynfekcja powierzchni , substancja aktywna 

monoperoxyftalan magnezu , spektrum działania B , F , V w czasie 15 

min. 

Proszek Saszetka 2000 szt    

6 
Barisept - Mycie i dezynfekcja urządzeń i sprzętu spożywczego       ( 

dopuszczone do kontaktu z żywnością ). 

Płyn Butelka 1 l 40 szt.    

7 

Actichlor Plus - Chlorowy preparat w tabletkach do mycia i dezynfekcji 

powierzchni oparty o NaDCC i tenzydy anionowe. Działający na B, Tbc  

(Mycobacterium tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, adeno, Polio)  w 

czasie do 15 min., z zawartością aktywnego chloru nie większą niż 1000 

ppm. w roztworze roboczym. Działanie sporobójcze ( clostridium dificile) 

15 min. 10000 ppm akt. Cl. Preparat nadający się do powierzchni 

kontaktującyh się z żywnością. 

Tabletki Opakowanie 

150-200 

300 szt.    

8 

Incidin Foam - Preparat gotowy do użycia do szybkiej dezynfekcji 

sprzętu medycznego i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. 

Działający na B, F, mycobakterie, V (HIV, HBV, HCV, adeno, papowa, 

rota, vaccinia) w czasie do 5 min. znak CE. 

Płyn Opakowanie 

do 0,75l, z 

atomizerem 

umożliwiający

m 

60 szt.    
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wytwarzanie 

piany 

 
RAZEM: 

  

 
 
..................... dnia .........................       …………………………………………………………. 

(podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 
 uprawnionej/uprawnionych do występowania 

 w obrocie prawnym, reprezentowania  
Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

 w jego imieniu) 
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załącznik nr 3 

 (pieczęć firmy) 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego – znak: PN/15/X/08 

 
Przedmiot zamówienia: 
 

Dostawa środków do dezynfekcji dla SP ZOZ Głubczyce 

 
Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) ........................................................................... 
Jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/Firmy (nazwa i adres firmy): 
 
 
 
 
 
oświadczam, że:  
1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne - w przetargu nieograniczonym, 

organizowanym przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach  
ul. M.C. Skłodowskiej 26,  w terminie i pod warunkami określonymi w SIWZ. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 

3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
określonego w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w SIWZ  
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą do terminu ważności wskazanego w SIWZ . 
8. Oświadczamy, że zamawiane ilości mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
9. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie  

z art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm. 
10. W razie wybrania naszej oferty akceptujemy warunki umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.  
 
 
 
 
 
                                               Miejsce i data ................................................... 
 

Imię i nazwisko ………………………………… 
 
 
                                               Podpisano .......................................................... 
                                                   /upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym 
lub upoważniony pełnomocnik/ 
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załącznik nr 4 
Wzór - UMOWA ............/……/08 

 
zawarta  dnia ………….2008r. w Głubczycach 
 
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej  
z siedzibą w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej- Curie 26 
NIP:      REGON: 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Bogdana Burego  
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
  
  
  
NIP:                                              REGON: 
reprezentowaną przez: 
 
  

  

zwanym dalej Dostawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
W oparciu o postępowanie prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego”  Zamawiający zamawia a 
Dostawca zobowiązuje się do dostarczania środków do dezynfekcji dla Zamawiającego - pakiet. 

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ………………. 
 

§ 2 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane  
za nieprawdziwe.  

2. Termin dostarczenia przedmiotu umowy do Apteki przy ul. M. Skłodowskiej 26 w Głubczycach nastąpi 
sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w ciągu ……. dni od daty zgłoszenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

3. Umowę zawiera się na okres 24 miesiące od daty zawarcia lub do wyczerpania wartości umowy. 
4. Koszty transportu przedmiotu umowy do Apteki przy ul. M. Skłodowskiej 26 w Głubczycach ponosi Dostawca 
– dostawa transportem Dostawcy.  

  

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto  
(wraz z VAT)  w kwocie: 

  zł PLN słownie:  zł 
 

2. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi:  …....……….. zł 
    słownie: ………………………………………………………………………………………... zł. 
3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie niezmieniona. 
4. Zmiana cen jednostkowych towaru wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 

5. W sytuacji zaprzestania produkcji asortymentu lub jego części, stronom przysługuje prawo ograniczenia 
asortymentu o tą część, pod warunkiem udowodnienia takiego faktu dokumentem pochodzącym od 
producenta. 

6. Ceny środków do dezynfekcji urzędowych będą korygowane na bieżąco, ilekroć nastapi zmiana ich cen 
urzędowych, a Dostawca przedłoży stosowny dokument potwierdzający nową cenę. 

§ 4 
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Dostawcy  
w ciągu  ……… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur częściowych, każdorazowo po każdej 
dostarczonej części przedmiotu zamówienia. 

§ 5 
Zamawiający wymaga wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad w terminie  
do .... dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

§ 6 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
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1) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy 
Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności za które odpowiada Dostawca; 
b) w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy nie wykonanego w terminie,  
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne w wysokości 10% wartości niezrealizowanego 
przedmiotu umowy, w razie rozwiązania przez Dostawcę umowy z powodu okoliczności za które odpowiada 
Zamawiający. 

§ 7 
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

§ 8 
Dostawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego pisemnej 
zgody. 

 
§ 9 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 10 
1.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa  w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

3. Jeżeli Dostawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, albo też w 
ogóle nie rozpocznie jej realizacji, Zamawiający wezwie Dostawcę do zmiany sposobu jej wykonania, albo do 
rozpoczęcia jej wykonywania, wyznaczając Dostawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu, uprawniony będzie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

§ 11 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 

§ 13 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 
Integralną częścią umowy jest: 
• Oferta Dostawcy 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

DOSTAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 


