
Numer sprawy:A.At.318/1/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. 
z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia udzielanego niniejszym postępowaniem nie przekracza równowartość kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zatwierdzam

Prezes Zarządu 

Gabriel Maj

Opole Lubelskie, dnia 03.02.2020r.
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Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz.  1843.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”  lub  „Pzp”  oraz  w  sprawach  nieuregulowanych  ustawą  Pzp,
przepisy ustawy – Kodeks cywilny

I. NAZWA ( FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa:  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  sp.  z.o.o.  z  siedzibą  w  Opolu  Lubelskim,  zwany  dalej
„Zamawiającym” 

2. Adres Zamawiającego:
24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a
Regon 431019069, NIP 717 18 30 083
tel. 81/ 827 -22-78, faks  81/ 827 -22-78
http://www.pczol.pl, e-mail: przetargi@pczol.pl

3. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia SIWZ: http://www.pczol.pl 
4. Godziny pracy Zamawiającego: od 7.25 do 15: 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu

nieograniczonego na  podstawie  art.  39-  46 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH,
WARIANTOWYCH, RÓWNOWAŻNYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH I PRAWA OPCJI 

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
użytku dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul.
Przemysłowej 4a.

2. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: A.AT.381/1/2020

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia  jest  zakup wraz z dostawą  sprzętu  medycznego jednorazowego użytku
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

Zamówienie obejmuje 46 części (pakietów) wg opisu zawartego poniżej  (dopuszcza się składanie
ofert częściowych na poszczególne części zamówienia). 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne CPV: 33141000-0
Cewniki CPV: 33141200-2
Igły medyczne CPV: 33141320-9
Strzykawki CPV: 33141310-6
Urządzenia medyczne CPV: 33100000-1

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 
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Zamówienie  zostało podzielone  na  części  -  pakiety.  Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert
częściowych  –  dotyczących  poszczególnych  pakietów,  lecz  nie  dopuszcza  składania  ofert
częściowych na wybrane pozycje z poszczególnych pakietów.

1. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia – pakietów.
2. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie w pozycjach, w których zostały użyte

nazwy  handlowe,  patenty  lub  pochodzenia  Zamawiający  dopuszcza  -  złożenie  oferty  na  wyrób
równoważny zgodnie z art. 30 ustawy PZP.
Za równoważny Zamawiający uzna wyrób o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru,
posiadający  minimum  funkcje,  zastosowanie  i  przeznaczenie,  jakie  posiada  pierwowzór.
Udowodnienie  równoważności  będzie  należało  do  Wykonawcy.  W  przypadku  nie  udowodnienia
równoważności oferta będzie odrzucona, jako niespełniająca wymogów SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosował prawo opcji,  o którym mowa w art. 34 ust. 5

ustawy  Pzp.  Oznacza  to,  iż  podane  w  załączniku  nr,  2  do  SIWZ  ilości  są  szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania
niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 50% ilości produktów określonych w zadaniu.
Pozostałe 50 % ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia potrzeby zwiększenia
ilości zamówienia. 
Z  tytułu  niewykorzystania  pełnej  ilości  asortymentu  nie  przysługują  Wykonawcy  wobec
Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
Jednocześnie  Zamawiający,  w  ramach  zastosowanego  prawa  opcji,  zastrzega  sobie  prawo  do
zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod
warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej wartości umowy.

5. Zamawiany asortyment  Wykonawca zobowiązany będzie  dostarczyć  na własny koszt  i  ryzyko do

Magazynu Szpitala
6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone w „Istotnych

postanowieniach umowy na dostawę”, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ., 
7. Zamawiający  informuje,  iż  w przedmiotowym postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.
Zamawiający  stosując  powyższą  procedurę,  w  pierwszej  kolejności  dokona  wstępnego  badania  i
oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona,  jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta
nie podlega odrzuceniu.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
11. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 3a i 4

ustawy PZP.
12. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w

walucie polskiej PLN. 
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om). Zamawiający żąda

wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcy (-om), i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
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Termin realizacji dostaw cząstkowych liczony jest w dniach roboczych: pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, w przypadku, kiedy dostawa wypada na dzień wolny od pracy za termin dostawy rozu-
mie się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym, w którym dostawa powinna być zrealizowa-
na. Przyjmuje się, że zamówienie złożone jest w danym dniu roboczym o ile zostało wysłane do Wyko-

nawcy do godziny 15: 00 tego dnia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b)  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez  zamawiającego  w
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z
odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie:
2) sytuacji  ekonomicznej lub finansowej -  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie;
3)  zdolności  technicznej  lub zawodowej  -  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie;
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Podstawy wykluczenia: 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy PZP.

VI.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA  SPELNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  PFOSTĘPOWANIU  ORAZ  BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Dokumenty wymagane, stanowiące ofertę:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
3)  Pełnomocnictwo  w  przypadku,  gdy  osoba  lub  osoby  podpisujące  ofertę  działają  na  podstawie
pełnomocnictwa i/lub Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
4) W celu potwierdzenia wymagań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ należy dołączyć stosowne
dokumenty np. foldery, dokumenty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
5) W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez  Zamawiającego  Wykonawca  składa: Oświadczenie  o  posiadaniu  odpowiednich  dokumentów  -
załącznik nr 7 do SIWZ
6)  W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca
musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie spełniania warunków
udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
7)  W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy  Pzp  należy  złożyć  wypełnione  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  –  zgodnie  z
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załączniku  nr  4  do  SIWZ.  Informacje  zawarte  w  tych  oświadczeniach  stanowić  będą  wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej
oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub
dokumentów potwierdzających: 
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj: (jeśli dotyczy) 
2) braku podstaw wykluczenia, tj.: 
 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
wymaga następujących dokumentów:

1)  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentów  potwierdzających  dokonanie  płatności  tych  należności  lub  zawarcie  wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania  prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie  na  karę  ograniczenia  wolności  lub  grzywny  w  zakresie  określonym  przez
zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)  nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie;  składa  zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa poniżej, zastępuje się je dokumen-
tem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, ad-
ministracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
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W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zama-
wiającego, Zamawiający żąda:

1) Materiały informacyjne takie jak miedzy innymi (opisy, katalogi, prospekty, rysunki fotografie,
itp.) – w języku polskim – dla każdej pozycji z „Formularza asortymentowego, Opisu przedmiotu
zamówienia”. 

2)  oświadczenie  dotyczące  wyrobów  medycznych  potwierdzające,  że  oferowane  wyroby
medyczne,  spełniają  wszelkie  wymagania  jakościowe  i  normy  obowiązujące  dla  tego  rodzaju
wyrobów oraz wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zostały
wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, są oznakowane znakiem CE oraz posiadają
deklaracje zgodności 

2. Wykonawca przedłoży wyżej wymienione dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania.
3.  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w celu
wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  składa  także
oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzorów na
załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
5.  W przypadku  wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w przypadku
innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
PZP,  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio  wykonawcy  lub  tych  podmiotów  muszą  być
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
6.  Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają  warunki  udziału  w postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
7.  Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz.  1114  oraz  z  2016  r.  poz.  352).  W  takiej  sytuacji  wykonawca  zobligowany  jest  do  wskazania
Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.  Dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  będą  składane  w formie
oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez  Wykonawcę.  Zamawiający  może
żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy
złożona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości,  co  do  jej
prawdziwości.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących Wykonawców muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

6



 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców,
którzy  złożyli  oferty  w  terminie:  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i
warunków  płatności,  (jeśli  dotyczy)  zawartych  w ofertach,  przekazuje  zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której
mowa w art.  24 ust.  1 pkt  23 Pzp.  Wraz ze złożeniem oświadczenia,  wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ  PRZEKAZYWANIU  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  A TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za-

mawiający i wykonawcy przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz pisemnie.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie po-
twierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema
się, iż pismo wysłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zostało doręczone wykonawcy
w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma,

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z .o. o. z siedziba w Opolu Lubelskim 

24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a
6. W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z Działem Zamówień Publicznych   

tel. 81/ 827 -22-78, 81/827-34-11 faks  81/ 827 -22-78
http://www.pczol.pl, e-mail: przetargi@pczol.pl

7 W sprawach merytorycznych: 
Małgorzata Krupa - przetargi@pczol.pl 

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści

SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu skła-
dania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestni-
kom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

Zapytania zaleca się przesłać również drogą elektroniczną w wersji edytowalnej.
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2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin skła-
dania ofert i poinformuje o tym wykonawców oraz zamieści taką informację na własnej stronie inter-
netowej http://www.pczol.pl

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłużej jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wyko-

nawcy.
4. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właści-

wym rejestrze.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to
musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej
za zgodność z oryginałem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na ję-
zyk polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskoję-
zyczna jest wersją wiążącą.

7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawców, lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23
ust. 2 ustawy Pzp.

8. Zaleca się, by każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, napisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinna być parafowana przez Wykonawcę.

9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  W treści oferty
winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą; „Informa-
cje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.  4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)” i dołączone od oferty. Zale-
ca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organiza-
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cyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co,  do których przed-
siębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  „Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł,  że nie
mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż     zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.”

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
13.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie

powierzy podwykonawcom.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 4a - Sekretariat Zarzą-

du Spółki, w terminie do dnia  11.02.2020  roku, do godziny 11:00. Godziny pracy Sekretariatu: od
poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wyko-
nawcy, zaadresowane oraz opisane w następujący sposób:

Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy
   
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z .o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim

24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego
Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy

 Ul. Przemysłowej 4a.

Nie otwierać przed dniem  11.02.2020  r., godz. 11:15

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w koper-
cie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone ”ZMIANA” zostaną otwarte
przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierw-
szej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi
zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
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1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Budynek Zarządu Spółki przy ul. Przemysłowej 4a
Opole Lubelskie – Sala konferencyjna, w dniu 11.02.2020 r. o godzinie 11:15

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na sfinan-
sowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
jeżeli były wymagane.

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.                      

XIII.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu
cenowym  stanowiącym  załącznik  nr  2 do  SIWZ,  wypełniając  przedmiotowy  formularz.  Cena  pakietu
(brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wszelkie dokumenty – formularz cenowy wypełniony w złotych polskich.

Podana cena oferty – pakietu winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami,
dostawą do magazynu zamawiającego tj. kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie
inne.

Cena  jednostkowa netto pozycji poszczególnych elementów zamówienia zostanie pomnożona przez ilość
żądaną, w ten sposób otrzymana „wartość netto” zostanie powiększona o należny podatek VAT  tworząc
„wartość brutto” pozycji  -  cenę oferty -  pakietu.  W przypadku pakietu zawierającego więcej niż jedną
pozycję  należy zsumować wartości  netto  oraz wartości  brutto  poszczególnych pozycji.  W ten sposób
wyliczona „wartość brutto”- w pakiecie o wielu pozycjach - stanowić będzie cenę oferty - pakietu.
W pakietach, w których zamawiający określił  ilości  w szt.  należy zgodnie z tematami kolumn określić
oferowaną  wielkość  opakowania  w  danej  pozycji  oraz  obliczyć  ilość  opakowań  w stosunku  do  ilości
żądanej.  W przypadku braku podzielności na pełne opakowania należy uwzględnić również ich części
ułamkowe do dwóch miejsc po przecinku – tak, aby oferowana ilość opakowań odpowiadała ilości żądanej
danej pozycji”
Jeżeli ilość opakowań ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić się w ten sposób, że cyfry od 1 
do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

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

1. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Opis kryterium Waga kryterium
Cena brutto oferty

Punkty [max60] przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego
wzoru:

C = (C min/ C b))*100 * :
gdzie  C min–cena najniższa, C b-cena badana

60 %

Czas dostawy
DOSTAWA [D]
PUNKTACJA (dni robocze):
2 dni     –   40 pkt
3 dni    –    30 pkt
4 dni    –    20 pkt

40 %
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5 dni    –    10 pkt

powyżej 5 dni, ale nie więcej niż 7 dni – 1 pkt  
nie wskazanie  żadnego terminu, skutkować będzie tym, że zamawiający

przyporządkuje najniższa przewidywaną zapisami SIWZ  punktację
 tj. 7 dni -1 pkt 

Wskazanie innych niż podane w niniejszej tabeli  terminów skutkować będzie
odrzuceniem oferty ze względu na niespełnianie wymogów  wskazanych

przez Zamawiającego w SIWZ 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą
oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec
każdego z kryterium.
Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w 
stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium,   dla parametrów danej oferty.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić się w ten sposób, że cyfry od 1

do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.
. 

Ocena  ogólna  danej  oferty  –  pakietu  jest  sumą  ocen  poszczególnych  kryteriów  dokonanych
zgodnie z powyższymi założeniami.

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom

określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryte-
rium wyboru.

2. O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  odrzuceniu  oraz  wykluczeniu,  zamawiający  zawiadomi  nie-
zwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli  oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art.
92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie interneto-
wej, www.pczol.pl

4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków ko-
munikacji elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamó-
wień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa w pkt 4 jeżeli:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono
tylko jedną ofertę, lub
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  upłynął  termin  do  wniesienia  odwołania  na  czynności
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zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok
lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

7. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z do-
kumentów załączonych do oferty.

9. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udziele-
niu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 95 ust. 1 

XVI. ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy:

a. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z promocji ustalonej przez producenta, 
b. w przypadku obniżenia ceny, 
c. w  przypadku  wyczerpania  wartości  pakietu  w  okresie  obowiązywania  umowy,  Wykonawca  

zapewni dostawę asortymentu po cenach przetargowych. Dostawy odbywać się będą do chwili
rozstrzygnięcia nowego przetargu.

2.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  W przy-
padku zmiany stawki podatku

VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umo-
wy.  Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  spo-
rządzenia aneksu. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zgodnie z zapisami Ustawy w art. 179 do art. 198 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi  konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w uzyskaniu  danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy.
2.  Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 a Ustawy.
3. Wniesienie odwołania, jego forma i zakres
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której  zamawiający  jest
zobowiązany na podstawie Pzp.
2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
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a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4)  Odwołanie  wnosi  się  do Prezesa  Izby  w formie  pisemnej  lub  w  postaci  elektronicznej,  podpisane
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej.
6)  Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –w przypadku, gdy wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
7) Odwołanie wobec treści  ogłoszenia o zamówieniu,  a jeżeli  postępowanie jest  prowadzone w trybie
przetargu  nieograniczonego,  także  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  na stronie  internetowej  –  jeżeli  wartość zamówienia  jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
8)  Odwołanie  wobec czynności  innych  niż  określone  w pkt  6)  i  7)  wnosi  się w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  lub  termin
składania wniosków.
10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XX. ZAPISY DOTYCZĄCE RODO
A.  Obowiązek  informacyjny  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego Zamawiający
zgodnie z art.  13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o
ochronie danych), dalej RODO informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim
Sp. z .o. o., 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, email – sekretariat@pczol.pl;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzysta-
nia z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod
adresem email – rodo@pczol.pl, Arkadiusz Gogół tel.: 784 144 112;
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3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążące-
go na administratorze w zakresie:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych
na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w spra-
wie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zaso-
bie archiwalnym i archiwach,
2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia z postępowania określonego w
art. 24 ust.1 pkt 13-15 i 21-22, ust. 5 pkt 5-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych.
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjąt-
kiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba
Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawny-
mi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działa-
nia archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani następujące prawa: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji
danych, ograniczenia przetwarzania, 
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomaty-
zowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest obligatoryjne. Konsekwencje niepodania danych oso-
bowych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
B. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy
Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych), dalej RODO informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim
Sp. z .o. o., 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, email – sekretariat@pczol.pl;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzysta-
nia z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod
adresem email – rodo@pczol.pl Arkadiusz Gogół tel.: 784 144 112;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art 6 ust. 1 lit b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze w szczególności w zakresie:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
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archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu:
1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
3) dochodzenia roszczeń,
4) archiwalnym 
i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawny-
mi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działa-
nia archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani następujące prawa: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji
danych, ograniczenia przetwarzania.
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warun-
kiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.
Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy:
„W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu”.
2. Zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy:
„Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza prze-
twarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu”.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy:
„W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty za-
kończonego postępowania o udzielenie zamówienia”.
4. Zgodnie z art. 96 ust. 3-3b ustawy:
„3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3a. Zasada jawności, o której mowa w ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wy-
jątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art.
8 ust. 3-5, stosuje się odpowiednio.
3b. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych
zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679".
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XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
Załącznik 1. Formularz ofertowy.
Załącznik 2. Formularz cenowy. -składany wraz z ofertą
Załącznik 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.-składane wraz z ofertą
Załącznik 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.-składane wraz z oferta 
Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.-
składane w terminie 3 dni po sesji otwarcia ofert 
Załącznik 6. Istotne postanowienia umowy 
Załącznik 7. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów.-na wezwanie składa wykonawca 
którego oferta jest oceniona najwyżej 
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A.AT.381/1/2020                                                                                                      załącznik nr 1 do SIWZ
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie opublikowane w BZP na stronie internetowej  www.pczol.pl oraz na tablicy
ogłoszeń o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „……….”
Imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

reprezentując firmę (Nazwa firmy, adres): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

NIP…………………………Regon:……………………Województwo: ……………………..……….

Powiat:………………..tel/fax:………………………………….e- mail: …………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Oferujemy udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą  sprzętu  medycznego  jednorazowego
użytku  dla Powiatowego Centrum  Zdrowia  sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim  przy  ul.
Przemysłowej  4a.

nr pakietu

CENA  ŁĄCZNA
NETTO  ZA  DANY

PAKIET 

Wartość netto

Wartość VAT
dla danego pakietu 

CENA
ŁĄCZNA
BRUTTO

ZA  DANY
PAKIET 

Wartość
brutto

DOSTAWA [D]
PUNKTACJA (dni robocze):

2 dni     –   40 pkt
3 dni    –    30 pkt
4 dni    –    20 pkt
5 dni    –    10 pkt

powyżej 5 dni, ale nie więcej niż
7 dni – 1 pkt

1
Wartość brutto pakiet 1 Słownie: 

2
Wartość brutto pakiet 2  Słownie: 

3
Wartość brutto pakiet 3 Słownie: 

4
Wartość brutto pakiet 4 Słownie: 

5
Wartość brutto pakiet 5 Słownie: 

6
Wartość brutto pakiet 6 Słownie: 

7
Wartość brutto pakiet 7 Słownie: 

8
Wartość brutto pakiet 8 Słownie: 

9
Wartość brutto pakiet 9 Słownie: 

10
Wartość brutto pakiet 10 Słownie: 

11
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Wartość brutto pakiet 11 Słownie: 
12

Wartość brutto pakiet 12 Słownie: 
13

Wartość brutto pakiet 13 Słownie: 
14

Wartość brutto pakiet 14 Słownie: 
15

Wartość brutto pakiet 15 Słownie: 
16

Wartość brutto pakiet 16 Słownie: 
17

Wartość brutto pakiet 17 Słownie: 
18

Wartość brutto pakiet 18 Słownie: 
19

Wartość brutto pakiet 19 Słownie: 
20

Wartość brutto pakiet 20 Słownie: 
21

Wartość brutto pakiet 21 Słownie: 
22

Wartość brutto pakiet 22 Słownie: 
23

Wartość brutto pakiet 23 Słownie: 
24

Wartość brutto pakiet 24 Słownie: 
25

Wartość brutto pakiet 25 Słownie: 
26

Wartość brutto pakiet 26 Słownie: 
27

Wartość brutto pakiet 27 Słownie: 
28

Wartość brutto pakiet 28 Słownie: 
29

Wartość brutto pakiet 29 Słownie: 
30

Wartość brutto pakiet 30 Słownie: 
31

Wartość brutto pakiet 31 Słownie: 
32

Wartość brutto pakiet 32 Słownie: 
33

Wartość brutto pakiet 33 Słownie: 
34

Wartość brutto pakiet 34 Słownie: 
35

Wartość brutto pakiet 35 Słownie: 
36

Wartość brutto pakiet 36 Słownie: 
37

Wartość brutto pakiet 37 Słownie: 
38
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Wartość brutto pakiet 38 Słownie: 
39

Wartość brutto pakiet 39 Słownie: 
40

Wartość brutto pakiet 40 Słownie: 
41

Wartość brutto pakiet 41 Słownie: 
42

Wartość brutto pakiet 42 Słownie: 
43

Wartość brutto pakiet 43 Słownie: 
44

Wartość brutto pakiet 44 Słownie: 
45

Wartość brutto pakiet 45 Słownie: 
46

Wartość brutto pakiet 46 Słownie: 

a) Stwierdzamy,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ.

b) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy
zastrzeżeń,  oraz  uznajemy  się  za  związanych  określonymi  w  niej  postanowieniami  i  zasadami
postępowania.

c) Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy i nie wnosimy w stosunku do nich
żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe
postanowienia.

d) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy: imię i nazwisko: ………………, oznaczenie
funkcji: ……………………………………………………………………………..

e) Imię,  Nazwisko i  stanowisko osoby/osób,  z  którymi  można kontaktować się  przez cały  okres trwania
umowy: 1) Pan/Pani: ……………… tel. .............................., e-mail: .......................…

f) Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców: ………………………………
………………………………………………………………… (nazwa firmy podwykonawcy)
Podwykonawca będzie realizował następujący zakres przedmiotu zamówienia: ……………
………………………………………………………………………………………………….

g) Oświadczamy, że sposób reprezentacji  spółki/  konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:  ………………………………………………………………...  (wypełniają jedynie przedsiębiorcy
prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę)

h) Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą …………………...………………...……
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ………..……….
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej ………...

i) Oświadczamy,  że wypełniliśmy obowiązki  informacyjne przewidziane w art.  13 lub art.  14 RODO1

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

j) Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
2
 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić i dodać zapis ‘nie 
dotyczy’ 
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 1) ……………………………………………………………………………………….……. 
       2) ..................................................................................................................................... ,

Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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Formularz cenowy. - załączony w Excelu  (należy złożyć wraz z ofertą)
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………………………………. Załącznik nr 3 do SIWZ
Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „………………” prowadzonego przez
……………………………………………….., Oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,  że  spełniam warunki  udziału  w postępowaniu  określone przez Zamawiającego w Dziale  V
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez
Zamawiającego  w  Dziale  V  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  polegam  na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................., w następującym zakresie: ........................................................
.......................................................................................................................................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy:

Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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……………………………….                             Załącznik nr 4 do SIWZ
Pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „……………”  prowadzonego  przez
…………………….., Oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1  pkt 12-22 ustawy
Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na podstawie
art. ...................................................................................................... ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie  oświadczam,  że w związku  z ww.  okolicznością,  na podstawie art.  24 ust.  8  ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze ..................................................................
Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: ........................................................................................................................
(podać  pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG)  nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA,   KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………. 
………………………...................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/
ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art.
86 ust.  5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności  do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE
……………………………….
Pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wypełnić pkt 1 lub
2)

MY, NIŻEJ PODPISANI
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)
Oświadczamy, że: 
.......................................................................................................................................................
nazwa reprezentowanej firmy 
1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23*

Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23*
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1)....................................................................................................................................
2)....................................................................................................................................
3)...................................................................................................................................

Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu…………………2019 roku w Opolu Lubelskim, pomiędzy:
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Prze-
mysłowa 4A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000487468, NIP 7171830083, REGON 431019069, reprezentowaną przez:
………………………………..- 

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”

a 
………………………………………………………………………….........................................................................
................................. 
,”…........................................................................................................................................................................
..............
zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Strony”, a każda z osobna „ Strona”

     

Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu  me-
dycznego  jednorazowego  użytku  dla Powiatowego Centrum  Zdrowia  sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubel -
skim  przy  ul. Przemysłowej  4a.” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty
Wykonawcy na zadanie nr …….., Strony zawierają umowę o treści:

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu produkty farmaceutyczne/wyroby
medyczne w zakresie zadania ……………..,  w asortymencie i ilościach wyspecyfikowanych w formularzu
cenowo-asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany dalej „przedmiotem
zamówienia” lub „towarem”.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych .  

a.  Podaną ilość przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach załącznika do umowy należy
traktować  jako  ilość  szacunkową  na  potrzeby  przygotowania  i  przeprowadzenia  niniejszego
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Ilość  szacunkowa  określona  została  na
podstawie faktycznego zużycia za okres ostatnich 12 miesięcy.
b.  Zamawiający zastosuje  prawo opcji  w sytuacji,  gdy konieczne będzie  zamówienie  przedmiotu
zamówienia w ilości większej niż określona w załączniku do umowy. Uruchomienie części objętej
prawem  opcji  nastąpi  poprzez  złożenie  przez  Zamawiającego  informacji  o  uruchomieniu  opcji,
podając jednocześnie planowaną do zakupu ilość przedmiotu zamówienia. 
c. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą
wymagane. 
d. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać tylko w terminie obowiązywania niniejszej umowy.
e. Całkowita ilość przedmiotu zamówienia, określona dla danej pozycji, zamówiona i dostarczona w
ramach opcji nie może być większa od ilości określonej dla tej pozycji w pakiecie. Faktyczna ilość,
zamówionego  w  trakcie  realizacji  umowy  przedmiotu  zamówienia,  uzależniona  będzie  od
rzeczywistych  potrzeb  Zamawiającego  w  okresie,  na  jaki  zostanie  zawarta  umowa.  Ilość
zamawianego w ramach umowy towaru może być różna od ilości określonej w opisie przedmiotu
zamówienia. 
f. Wykonawca ma prawo zgłosić roszczenie z tytułu niezrealizowania umowy, gdy łączna wartość
zrealizowanych zamówień, w okresie trwania umowy będzie mniejsze niż 50% szacunkowej wartości
umowy.
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§ 2. 
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1.  Wartość  Umowy  dla  pakietu  nr  …...ustala  się  na  kwotę  brutto:.........  zł.
(słownie: ...............................................…)  

2. Wartość Umowy określona powyżej jest sumą iloczynów ilości jednostkowych i właściwej asortymentowi
ceny z  Formularza asortymentowo – cenowego. Opisu przedmiotu zamówienia.  Należność za wykonanie
przedmiotu Umowy będzie uregulowana na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę
zgodnie z ilościami dostarczanych materiałów. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w § 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo – cenowym. Opisie przedmiotu zamó-
wienia są cenami maksymalnymi. Strony dopuszczają możliwość obniżenia ceny przez Wykonawcę w wyniku
stosowania rabatów, cen promocyjnych, itp. Powyższa zmiana ceny nie wymaga pisemnego aneksu. Pod-
wyższenie ceny jest możliwe jedynie w przypadkach, o których mowa w §9 ust. 4. 

§ 3. 
TERMIN PŁATNOŚCI 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidło-
wo wystawionej faktury VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
2.  Wykonawca może przekazać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEFexpert).
3. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze. 
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przelewu metodą podzielonej płatności (split payment). 
§ 4. 
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyroby na własny koszt i ryzyko, sukcesywnie wg telefoniczne-
go, wysłanego faksem lub pocztą elektroniczną e – mail zlecenia Zamawiającego, w terminie …… dni robo-
czych ( ilość dni roboczych wskazuje Wykonawca w ofercie)  od dnia doręczenia zamówienia. 
2.  Odbioru ilościowego dokona upoważniony przedstawiciel  Zamawiającego.  Odbiór  ilościowy następuje
przy dostawie towaru, zaś odbiór jakościowy każdego opakowania w dniu pierwszego użycia towaru. 
3. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru już przy dostawie Zamawiający odmówi przyjęcia to-
waru, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić go niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych
na towar wolny od wad tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem. 
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braku produktu w opakowaniu zbiorczym: 
a) Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faxem, a następnie potwierdzi pisemnie, nie-
zwłocznie po stwierdzeniu. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień zawiadomienia telefonicznego lub
faxem. 
b) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, produktu wolnego od wad lub produk-
tu niedostarczonego niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, jednak nie później niż w terminach
określonych w § 6 ust. 3 umowy. 
5. Dopuszcza się dostawę produktów równoważnych za oferowany produkt w sytuacji, w której: 
a) zajdą okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć i są niezależne od Wykonawcy, w szczególności
w sytuacji wystąpienia siły wyższej, zaprzestania wytwarzania produktu, wycofania produktu z obrotu przez
podmiot odpowiedzialny lub na mocy decyzji właściwych organów, wstrzymania obrotu na mocy decyzji wła-
ściwych organów i 

b) Zamawiający wyrazi na to pisemną, uprzednią zgodę i 

c) produkt równoważny w pełni odpowiada wymaganiom określonym w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia, w którym dokonano wyboru oferty. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego udokumentowania
równoważności tego produktu i 

d) cena produktu równoważnego nie jest wyższa od ceny produktu. 
6. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu towaru u innego wykonawcy, pomniejszając wielkość zamówienia
wynikającą z niniejszej umowy, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w
ust. 1 lub §6 ust. 2. Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wyko-
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nawcy a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena zapłacona przez Zamawiającego jest wyższa od
ceny określonej w niniejszej umowie. 

7. Poniesione koszty zakupu towaru w wysokości udokumentowanej rachunkami zostaną potrącone z pierw-
szej po ich wystąpieniu, wymagalnej wierzytelności Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie. 

§ 5. 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Umowa została zawarta na okres …………………. od dnia ......................... do dnia ............................. 
§ 6. 
WARUNKI GWARANCJI 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane wyroby są wolne od wad, a ich termin przydatności do użycia wy-
nosi minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 
2. Reklamacje Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się załatwiać niezwłocznie, nie później jednak niż: 

1) w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia - w przypadku braków ilościowych, poprzez do-
starczenie brakującego towaru, 

2) w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia wady - w przypadku wad jakościowych, poprzez
dostarczenie towaru wolnego od wad. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i faktury, w szczególno-
ści w przypadku: 
1) niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia; 
2) dostarczenia wyrobów złej jakości, w tym nie mających określonego w Umowie terminu przydatności do
użycia; 
3) dostarczenia wyrobów w niewłaściwych opakowaniach. 
4. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie. 
5. W przypadku wycofania z obrotu lub wstrzymania w obrocie wyrobu Wykonawca zobowiązuje się do nie-
zwłocznego telefonicznego i pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz do niezwłocznego odbioru od
Zamawiającego  wyrobu. W przypadku dokonania zapłaty przez  Zamawiającego Wykonawca  odda cenę
zakupu wyrobów w terminie 7 dni od powiadomienia Zamawiającego lub odbioru, w zależności, który z termi-
nów upłynie szybciej. 
§ 7. 
KARY UMOWNE 
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 

1) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru w terminie, o którym mowa w §4 ust. 1 – w wysokości do 3%
wartości brutto niedostarczonego towaru, którego dotyczy opóźnienie, za pierwszą rozpoczętą i każdą na-
stępną zakończoną dobę opóźnienia, 

2) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru wolnego od wad - w wysokości do 3% wartości brutto tej czę-
ści zamówienia, której dotyczy opóźnienie, za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę prze-
kroczenia terminu wykonania dostawy towaru wolnego od wad, 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości do 10% wartości brutto Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
przez Zamawiającego noty obciążeniowej na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w treści noty ob-
ciążeniowej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wy-
konawca wyraża zgodę na potrącenie. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych
na zasadach ogólnych. 

§ 8. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w ra-
zie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicz-
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nym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bez-
pieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzię -
cia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w umowie lub w przepisach prawa,
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w razie niewłaściwego jej wykonania przez
Wykonawcę tj. w przypadku nieterminowego wykonywania dostaw lub wykonywania ich niezgodnie z przyję-
tymi przez strony w umowie zasadami realizacji. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Strony zachowują wzajemne świadczenia prawidłowo speł-
nione do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawca może żądać jedynie zapłaty wynagrodzenia należnego mu
z tytułu prawidłowego wykonania części umowy. 

§ 9. 
ZMIANY UMOWY 
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na pod-
stawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmian, które zostały przez Zamawiającego przewi-
dziane w ogłoszeniu o zamówieniu/specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. w zakresie: 

1) wysokości wynagrodzenia – w przypadkach, o których mowa w Umowie, 
2) zmiany jakości lub innych parametrów wyrobów zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, przy czym
zmiana taka może być w szczególności spowodowana: 
 zmianą sposobu konfekcjonowania wyrobów przez producenta, czego Wykonawca nie mógł wcześniej
przewidzieć – z odpowiednim przeliczeniem ilości, 

 niedostępnością na rynku wyrobów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wyco-
faniem z rynku tych wyrobów, 

 pojawieniem się na rynku wyrobów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realiza-
cji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 

 pojawieniem się na rynku wyrobów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, 

3) ograniczenia zakresu dostaw na podstawie niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia braku konieczno-
ści wykonywania części zamówienia, 
4) wydłużenia okresu obowiązywania umowy o nie więcej niż 12 miesięcy, w przypadku niewykorzystania ilo-
ściowego umowy, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy określona w §2 ust. 1 nie może zostać prze-
kroczona, 
5) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na uzasadnione zmiany proponowane przez Zama-
wiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
- pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej. 
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą za-
mianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 
3. Każda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalo-
nych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3)  zasad podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub wysokości  stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 1) Wykonawca składa pisemny wniosek o
zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmie-
niających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie fak-
tyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 
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6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 2) Wykonawca składa pisemny wniosek o
zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmie-
niających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uza-
sadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy,
w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyż-
szenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wy-
konawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akcepto-
wane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w
celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 3) Wykonawca składa pisemny wniosek o
zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubez-
pieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie spo-
łeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz do-
kładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a
wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 3), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji  zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w
związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 3). 
8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 4) Wykonawca składa pisemny wniosek o
zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie fak-
tyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegól-
ności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wyna-
grodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 4), na kalkulację ceny oferto-
wej.  Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji  zamówienia, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 4). 
9. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o zmianę Umowy wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.
§ 10. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Adresy Stron podane na wstępie są ich adresami do korespondencji.  Strony zobowiązują się do bez-
zwłocznego informowania na piśmie o wszelkich zmianach do korespondencji, pod rygorem skutecznego do-
ręczania korespondencji na ostatnio podany adres Strony. 

2. Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie na za-
sadach określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy,
w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego. 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:                    

załącznik: formularz cenowo-asortymentowy
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…………………………….

Załącznik nr 7 do SIWZ
Pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW
jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów

MY, NIŻEJ PODPISANI
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1)  Oświadczamy,  że  oferowane  produkty  posiadają  odpowiednie  dokumenty  i  są  one  aktualne
dla przedmiotowego  postępowania  oraz  mogą  być  stosowane  w  służbie  zdrowia  zgodnie  z Ustawą  dla
wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r.  o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi.
2)  Oświadczamy,  że  oferowany  asortyment  jest  zgłoszony/wpisany  do  rejestru  przez  Urząd Rejestracji
Wyrobów Medycznych
3)  Oświadczamy,  że  przedłożymy  wyżej  wymienione  dokumenty  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  w
terminie 5 dni od daty wezwania. 

Miejscowość i data:........................................................

              (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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