Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

NR SPRAWY :

DZP.341.15.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
(SIWZ)
NA
DOSTAWĘ MATERIAŁÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
tj. poniżej 221.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA 42 PONUMEROWANE STRONY

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie
odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Radom, MARZEC 2019r.
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I.
Nazwa, adres Zamawiającego i informacje dodatkowe
Zamawiającym jest: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Telefon: (48) 361 49 69; Telefax: (48) 345 10 43
Email: dzp@wss.com.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.wss.com.pl,
Godziny urzędowania: od 7 30 do 15 05
Godziny otwarcia kasy: od 8 00 do 10 00 i od 12 00 do 14 00
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 70 1240 5703 1111 0000 4905 3449
Numer NIP: 796 29 63 679; Numer REGON: 670209356
Numer postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

DZP.341.15.2019

II.
Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986) zwanej dalej
„ustawą PZP”.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszone w
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego: www.wss.com.pl .
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”,
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
5. Szacunkowa wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
III.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku.
1.1 Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.
o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.).
1.2 Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i
ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu
wpisowi do rejestru, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr od 1 do nr 8 wraz z załącznikami od A do F
do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie,
zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33.14.10.00-0.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z
rozmieszczeniem przedmiotu dostawy.
9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Zamawiający
nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
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IV.

Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia sukcesywnie w terminie 12 miesięcy licząc od daty podpisania
umowy.
V.
Warunki udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.4 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Va.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28
lutego 2003r. –Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018r. poz. 398, 685, 1544 i
1629);
VI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V ust. 1 p.1.1
niniejszej SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w
rozdz. VI. ust.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 i 2 SIWZ będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca bądź wykonawcy ubiegający się wspólne o udzielenie zamówienia nie
podlegają wykluczeniu oraz spełnią warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1
niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem Zamówienia, na wezwanie
Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, przedłoży aktualne na
dzień złożenia następujące dokumenty lub oświadczenia:
a) Odpis 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.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
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ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
b) Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.), a
w szczególności:
- spełniają tzw. wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia,
uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania,
wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów,
- wystawiono dla nich deklarację zgodności,
- oznakowano je znakiem zgodności CE.
Aktualne przez okres obowiązywania umowy lub przez okres związania ofertą.
Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np.
Część 1 poz. „ 1”).
UWAGA!
Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i
ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu
wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia parametrów oferowanych wyrobów – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr od A do F do umowy - w
częściach w których Wykonawca składa ofertę.
d) Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim– zawierające wszystkie wymagane parametry opisu
przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi czytelnie oznakować w katalogach oferowane pozycje
numerem pozycji danego wyrobu, np. Część 1 poz. „ 1”.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).
7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. ust. 1. – 3 niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub złożone przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksem na nr 48 361 30 23 lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, na adres e-mail: dzp@wss.com.pl, za
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wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla
których wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.
2.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
3. Wszelka korespondencja przekazywana przez Wykonawcę pisemnie winna być składana na adres:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., ul. Juliana Aleksandrowicz 5; 26-617 Radom, Kancelaria
pokój nr 6.
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu
składania ofert (tj. 25.03.2019 roku), Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, przy czym przedłużenie terminu składania ofert
pozostaje bez wpływu na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa. Zamawiający zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego www.wss.com.pl.
6. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane faksem zostały również przesłane drogą
elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: dzp@wss.com.pl.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych – Kierownik Działu Zamówień Publicznych Agata Łuczycka-Chojnacka,
2) w kwestiach merytorycznych – Kierownik Oddziału Kardiochirurgii - Paweł Cholewiński
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z
Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w
niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
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 dłuższy jednak niż 60
dni.
X.
1.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ oraz przygotować ofertę
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
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2.

Wymogi formalne:
2.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a)

wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,
łączną cenę ofertową brutto, termin dostawy i warunków płatności, oświadczenie o okresie
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy oraz wzoru
umowy depozytu bez zastrzeżeń.

b)

wypełniony formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego Załącznik od nr 1 do nr 8 do umowy – w częściach w których Wykonawca
składa ofertę,

c) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-3 niniejszej SIWZ sporządzone z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.2 Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2.3 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
2.6 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2.7 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.8 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
2.9 Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
2.10 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
„ Oferta w postępowaniu na dostawę materiałów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku
nr sprawy: DZP.341.15.2019”
NIE OTWIERAĆ przed dniem 28.03.2019r o godz. 1030
Część ……
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
8. 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 pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
9. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
10. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w
rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XI.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom – pok. 62
do dnia 28.03.2019r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z
zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 28.03.2019r., o godzinie 1030.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wss.com.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
XII.
Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
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takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Wykonawca winien skalkulować całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia,
biorąc pod uwagę ewentualne zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zaoferowana
cena nie może ulec podwyższeniu.
7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
8. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający:
8.1. poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe;
8.2. poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
8.3. zgodnie z art. 90 ustawy PZP wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień, jeżeli
zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością wyrażoną w punktach z
uwzględnieniem następujących kryteriów oceny:
1.1 „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
1.2 „Termin dostawy” – T
2.

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

Łączna cena
ofertowa brutto

60%

60

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty

Termin dostawy/uzupełnienia depozytu w ciągu 1 dnia
roboczego od dnia złożenia zamówienia – 40 pkt

Termin
dostawy

40%

RAZEM

100%

40
Termin dostawy/uzupełnienia depozytu w ciągu 2 dni
roboczych od dnia złożenia zamówienia – 30 pkt

100

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+T
gdzie:
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L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli
powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego terminu
dostaw/ uzupełnienia depozytu w załączniku nr 1 do SIWZ i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli
powyżej.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego,
dokumentów lub oświadczeń, stosownie do treści rozdz. VI ust. 4 SIWZ.
8. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91
ust. 4 ustawy PZP).
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania współpracy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ nie podlegają negocjacjom.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny
chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
XV.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Wykonawcy, 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 ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
XVIII. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.,
Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych dane kontaktowe: nr telefonu: 48 361-48-67, adres poczty elektronicznej:
wss-iso@wss.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr DZP.341.15.2019;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystania z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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XIX. Załączniki
1.
2.
3.

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
Załącznik nr 3 – wzór umowy wraz z załącznikami

ZATWIERDZAM:
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY – nr sprawy DZP.341.15.2019
OFERTA
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.
ul. Juliana Aleksandrowicza 5
26-617 Radom
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę
materiałów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku.
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę ……………………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….…………....…...….
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.………………………………………………………………………....
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
tel/faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..……
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
……………………………………………………….………………………..…………………………………………………………………………
B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:
Część 1
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN
Oferowany termin dostawy (maksimum 2 dni robocze)

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

Część 2
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN
Oferowany termin dostawy (maksimum 2 dni robocze)

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

Część 3
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN
Oferowany termin dostawy (maksimum 2 dni robocze)
Część 4
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ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN
Oferowany termin dostawy/uzupełnienia depozytu
(maksimum 2 dni robocze)
Część 5
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN
Oferowany termin dostawy (maksimum 2 dni robocze)
Część 6
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN
Oferowany termin dostawy (maksimum 2 dni robocze)
Część 7
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN
Oferowany termin dostawy/uzupełnienia depozytu
(maksimum 2 dni robocze)
Część 8
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN
Oferowany termin dostawy/uzupełnienia depozytu
(maksimum 2 dni robocze)
*

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

C. OŚWIADCZENIA:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i wzorem
umowy depozytu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie
z tym dniem);
5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
6) Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:
Tak * / Nie * (* niepotrzebne skreślić)
(wg zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
7) Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ....................................... .
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8) Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego).
9) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
....................................................................................................................................................................
e-mail: ………………….....………….…………………..……….….
tel./fax: …..................................................………..;
E. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe następującą części procentową zamówienia:
….............% (proszę podać w procentach)
(Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców).
1) …......................................................................................................................................................
2) …......................................................................................................................................................
3) …......................................................................................................................................................
F) SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

..................................... , dnia ..............................
....................................................................................
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania
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Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
– nr sprawy DZP.341.15.2019
Przystępując do postępowania na dostawę materiałów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku.
działając w imieniu Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania
i spełniam warunki udziału w postępowaniu.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art.165a, art.181–188, art.189a, art.218–221, art.228–230a, art.250a, art.258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz. 1600) lub art.46 lub art.48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2018r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
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10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.z2018r.poz.703i 1277);
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798,650, 1637i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. –Prawo upadłościowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
Oświadczenie dotyczące podwykonawcy nie będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................, dn. .........................
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania

..................................................................
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór umowy – nr sprawy DZP.341.15.2019

UMOWA Nr DB/[…]/2019
zawarta w dniu [...] w Radomiu pomiędzy:
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul.
Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356,
reprezentowaną przez:
[…]
[…]
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
* firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […], zarejestrowaną w […]
reprezentowaną przez:
[…]
[…]
* podmiotami działającymi wspólnie :
a) firmą […]z siedzibą w .[…], przy ul. .[…], zarejestrowaną w […].
reprezentowaną przez:
[…].
[…]
b) firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […], zarejestrowaną w […]
reprezentowaną przez:
[…]
[…]
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”*/”WYKONAWCAMI”*,
zwani dalej łącznie „ STRONAMI”
* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie […]
* Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
* niepotrzebne skreślić
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Dostaw
Materiałowych.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sprawa nr DZP.341.15.2019), w trybie przepisów Ustawy
Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa następującej treści:
§1
Definicje
1. Umowa – niniejsza umowa z wszystkimi załącznikami;
2. Przedmiot Umowy – sukcesywna dostawa materiałów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku
odpowiadających parametrom określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym
Załącznik nr od 1 do 8 wraz z załącznikami od A do F do Umowy;
3. Przedmiot Dostawy – materiały kardiochirurgiczne jednorazowego użytku odpowiadające parametrom
określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr od 1 do 8 wraz z
załącznikami od A do F do Umowy;
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4. Docelowe miejsce dostawy – miejsce dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu Dostawy, określone jako
Magazyn Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu znajdujące się w siedzibie
Zamawiającego, wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego;
5. Personel medyczny – osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania
świadczeń zdrowotnych, oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
6. Protokół Rozbieżności – protokół rozbieżności asortymentu określający rozbieżności co do jakości lub
zgodności Przedmiotu Dostawy z umową dotyczący różnic między materiałami zamówionymi przez
Zamawiającego a Przedmiotem Dostawy dostarczonym przez Wykonawcę, stanowiący Załącznik nr 9 do
Umowy.
7. Ustawa Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: KC);
8. Ustawa Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej
jako: PZP);
9. Ustawa o wyrobach medycznych - Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych (dalej jako: WMU).
§2
Interpretacje
W Umowie oraz w Załącznikach:
1. Odniesienia do Umowy są odniesieniami do niniejszej Umowy.
2. Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników są odniesieniami do paragrafów, ustępów i załączników
Umowy.
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
4. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
5. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat
kalendarzowych chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.
§3
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na
sukcesywnym dostarczaniu przez Wykonawcę materiałów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku do
siedziby Zamawiającego w ilości i rodzaju każdorazowo określanym przez Zamawiającego w zamówieniu.
2. Szczegółowy opis parametrów, jakim odpowiadać mają materiały stanowiące Przedmiot Dostawy, zostały
określone w Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr od 1 do 8 wraz z
załącznikami od A do F do niniejszej Umowy.
§4
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że materiały kardiochirurgiczne jednorazowego użytku stanowiące Przedmiot
Dostawy, są fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, o najwyższym standardzie, zarówno pod względem
jakości, jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, oraz że spełniają wymagania
Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr od 1 do
8 wraz z załącznikami od A do F do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Dostawy w dniu złożenia oferty nie był przewidziany przez producenta
do wycofania.
3. Wykonawca oświadcza, iż materiały będące Przedmiotem Dostawy, stanowiące wyroby medyczne są
dopuszczone do obrotu i używania oraz spełniają wymogi określone w WMU i innych obowiązujących
przepisach, a także posiadają odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa.
4. Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego do przekazania wymaganych prawem
dokumentów certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów i innych zaświadczeń dotyczących realizacji
Przedmiotu Dostawy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich starań zmierzających do uzyskania przedłużenia
terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do obrotu i stosowania na cały okres
trwania umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, w związku
z realizacją niniejszej Umowy, do pełnej wysokości szkody.
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§5
Termin realizacji Umowy
Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie przez okres kolejnych 12 miesięcy
kalendarzowych w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia: ................................. lub do
wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
§6
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany:
1. Wskazać Wykonawcy miejsce docelowej dostawy materiałów stanowiących Przedmiot Dostawy,
2. Zapewnić Wykonawcy dostęp do Docelowego miejsca dostawy w czasie ustalonym uprzednio przez
Strony umowy w celu realizacji obowiązków związanych z dostarczeniem Zamawiającemu Przedmiotu
Dostawy,
3. Wyznaczyć osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Umowy – przedstawicielem
Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy będzie: Kierownik Działu Dostaw
Materiałowych,
4. Niezwłocznie poinformować Wykonawcę o stwierdzonych usterkach lub wadach w Przedmiocie Dostawy
lub o rozbieżnościach co do jakości lub zgodności Przedmiotu Dostawy z Umową.
§7
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest:
1. Terminowo dostarczyć materiały stanowiące Przedmiot Dostawy do siedziby Zamawiającego, w sposób
należycie zapakowany i oznaczony, nie pozostawiający wątpliwości co do źródła ich pochodzenia oraz
jakości, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego,
2. Dokonać rozładunku Przedmiotu Dostawy w Docelowym miejscu dostawy wskazanym przez
Zamawiającego,
3. Przekazać na każde wezwanie Zamawiającego odpowiednie i kompletne dokumenty, obejmujące w
szczególności dokumenty potwierdzające dopuszczenie Przedmiotu Dostawy, jego elementów lub
wyposażenia do obrotu i używania,
4. Niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na terminowe
realizowanie Przedmiotu Umowy,
5. Usuwać w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterki oraz wady materiałów stanowiących
Przedmiot Dostawy,
6. Niezwłoczne informować Zamawiającego o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach złożonych
do niniejszej Umowy.
7. Do przyjęcia na własny koszt do zwrotów artykułów wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi
decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.
8. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot dostawy z datą ważności wynoszącą:
- dla części 1
- …… (minimum 3) lata od daty dostawy,
- dla części 2
- …… (minimum 3) lata od daty dostawy,
- dla części 3 pozycji od 1 do 3
- …… (minimum 3) lata od daty dostawy,
- dla części 4
- …… (minimum 5) lata od daty dostawy,
- dla części 5 pozycji od 1 do 3 i poz.5
- …… (minimum 12) miesięcy od daty dostawy,
- dla części 5 pozycji 4
- …… (minimum 3) lata od daty dostawy,
- dla części 6
- …… (minimum 12) miesięcy od daty dostawy,
- dla części 7
- …… (minimum 3) lata od daty dostawy,
- dla części 8
- …… (minimum 3) lata od daty dostawy,
9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego, do przekazania Zamawiającemu na
czas trwania umowy, odpowiedniej miarki zastawkowej do produktu opisanego w załączniku nr 4 do
niniejszej umowy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zabiegów.
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10. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego, do przekazania Zamawiającemu na
czas trwania umowy, niezbędnych holderów i miarek do implantacji (min. 2 kompletów) do produktu
opisanego w załączniku nr 7 do niniejszej umowy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zabiegów.
11. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia depozytu w siedzibie Zamawiającego dla części opisanej
w załączniku nr 4, 7 i 8 do niniejszej umowy na zasadach określonych w odrębnej umowie. Do
wykonywania obowiązków wynikających z umowy depozytu, w tym przekroczenia terminów
określonych w umowie depozytu przez Wykonawcę stosuje się przepisy niniejszej umowy.
§8
Wynagrodzenie
1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie netto w łącznej kwocie ...................PLN (słownie: …), zgodne z cenami określonymi dla
poszczególnych elementów Przedmiotu Dostawy w Załączniku nr od 1 do 8 do Umowy.
2. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 Umowy zostanie powiększone o należny podatek VAT, w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Łączna wysokość wynagrodzenia brutto wynosi ……………………… PLN (słownie: …)
4. Wynagrodzenie określone w Umowie jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji Umowy, z
wyjątkiem szczegółowo określonych w Umowie odstępstw od tej reguły.
5. Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu
prawidłowego i terminowego zrealizowania Umowy, w tym w szczególności koszty dostawy, transportu,
Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy nawet, jeżeli w
chwili zawarcia Umowy nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu
Umowy.
7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i
cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego
zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§9
Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT, 1 dzień przed lub w dniu otrzymania
zamówionego Przedmiotu Dostawy. Faktura może być dołączona do Przedmiotu Dostawy, wysłana pocztą
tradycyjną (kurierem), wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: magazyn.faktury@wss.com.pl w
formacie PDF, lub dostarczona osobiście do kancelarii Zamawiającego. Faktura VAT musi posiadać adnotację
powołującą się na niniejszą Umowę oraz numer zamówienia o którym mowa w § 10 ust. 1.
3. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w ciągu 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostaw
kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów.

§ 10
Dostawa i Odbiór Przedmiotu umowy
1. Przedmiot Dostawy będzie dostarczany w terminie do …............ (maksimum 2) dni roboczych od dnia złożenia
przez Zamawiającego pisemnego zamówienia wysłanego faxem (nr faksu Wykonawcy:…………………………),
pocztą elektroniczną (adres e-mail do przyjmowania zamówień: ….....................) lub pocztą tradycyjną
(kurierem). Numer telefonu przedstawiciela Wykonawcy realizującego zamówienia: …........................... .
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu Dostawy w Docelowym miejscu dostawy w dni
robocze w godzinach od 8:00 – 14:00.
3. W sytuacji, gdy wysłane zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w całości, w terminie, o którym
mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego faksem (nr
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faksu: 48 3613015) o braku możliwości terminowego zrealizowania zamówienia, ze wskazaniem przyczyny,
najszybszego możliwego terminu realizacji i pozycji zamówienia, których to opóźnienie będzie dotyczyć.
4. Zamawiający, może odmówić przyjęcia dostawy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli:
a) dostawa zostanie dokonana bez wcześniejszego pisemnego zamówienia przez Zamawiającego,
b) dany element Przedmiotu Dostawy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
c) Wykonawca odmówi rozładunku, złożenia, dostawy Przedmiotu Dostawy w Docelowym miejscu
dostawy,
d) dany element Przedmiotu Dostawy w dniu dostarczenia będzie posiadał termin ważności krótszy niż
określony § 7 ust.8 licząc od dnia dostarczenia,
e) dany element Przedmiotu Dostawy (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał wymaganej,
kompletnej dokumentacji, obejmującej w szczególności dokumenty potwierdzające dopuszczenie
Przedmiotu Dostawy, jego elementów lub wyposażenia do obrotu i używania.
5. W razie rozbieżności jakościowych lub ilościowych Przedmiotu Dostawy, lub jego zgodności z Umową Strony
sporządzą Protokół Rozbieżności, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Umowy.
6. Protokół Rozbieżności będzie przekazywany przez Zamawiającego faksem do Wykonawcy, niezwłocznie po
stwierdzeniu wad, ale nie później niż w okresie ważności materiałów.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania Protokołu Rozbieżności faksem
zwrotnym oraz niezwłocznego rozpatrzenia Protokołu Rozbieżności i wymiany materiałów na wolne od wad,
lub uzupełnienia braków ilościowych, na własny koszt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu
Rozbieżności.
8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone materiały nie odpowiadają wskazanym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, Zamawiający po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych może
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, naliczając jednocześnie karę umowną w wysokości określonej w § 11
ust. 1 pkt d).
9. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z
zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu określonego w § 10 ust 1 Umowy terminu realizacji
zamówienia Przedmiotu Dostawy – kara umowna w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej w
terminie dostawy, za każdy dzień zwłoki;
b) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub uzupełnienia braków
ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara
umowna w wysokości 1 % wartości brutto wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy, za
każdy dzień zwłoki ;
c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w
wysokości 30 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby
trzecie na zlecenie Zamawiającego,
d) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź
rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– kara umowna w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy.
2. Należności z tytułu kar umownych i odszkodowań będą płatne na podstawie not obciążeniowych z terminem
płatności wynoszącym 14 dni od dnia doręczenia stosownej noty obciążeniowej drugiej Stronie.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej również w
przypadku, gdy podstawy do jej naliczenia zaistniały w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a ujawniły
się po jej zakończeniu.
4. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
5. Strony przewidują możliwość potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia na podstawie not
obciążeniowych płatnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
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§ 12
Siła wyższa
1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć
w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można
było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Strony
wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń.
2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron
całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w
jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego
powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.
3. W przypadku niemożliwości realizacji Umowy w terminie z powodu Siły Wyższej, każda ze Stron ma prawo do
odstąpienia od Umowy.

§ 13
Zmiany Umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie:
a) Numeru katalogowego/kodu Przedmiotu Dostawy, w przypadku zmiany numeru katalogowego/kodu;
b) Obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na
obniżenie wynagrodzenia;
c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego Przedmiot Dostawy
pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto;
d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych
parametrach, w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania
ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zwiększeniu;
e) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych
parametrach, w przypadku wycofania z produkcji materiałów stanowiących Przedmiot Dostawy z
uwagi na postęp technologiczny;
f) W związku ze zmianami, o których mowa w ust. a), d) i e) strony wyrażają zgodę na zmianę nazwy
przedmiotu umowy oraz numeru katalogowego;
g) Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku niezrealizowania całości Przedmiotu Umowy lub innych
okoliczności wskazanych w Umowie;
h) Zamawiający, w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w
zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części.
2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności i może nastąpić wyłącznie za
zgodą Stron, z wyłączeniem sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt c) i h).
§ 14
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
a) W razie zaistnienia istotnej okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w części nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze jej
wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy;
b) w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy lub nie realizuje Przedmiotu
Umowy w terminach określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do
wynagrodzenia;
c) w przypadku gdy dostarczony Przedmiot Dostawy nie odpowiada opisowi i parametrom wskazanym przez
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia;
d) nie poinformowania Zamawiającego o zmianie danych zawartych w dokumentach złożonych przez
Wykonawcę do niniejszej Umowy,
e) w innych przypadkach wskazanych w treści Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy w każdym przypadku powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie.
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1.
2.

3.

4.

5.

§ 15
Przeniesienie praw i obowiązków
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy na inny podmiot.
Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu cywilnego, a
wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej
czynności.
Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie
mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. od 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani
jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji
niniejszej umowy.
Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy
Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa, Umowy przekazu
świadczenia w rozumieniu art. 9211 – 9215 kc.
Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich
czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej
umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 16
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Uzupełnienie lub zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 17
Załączniki
Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
1. Załącznik nr od 1 do nr 8 wraz z załącznikami od A do F - Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 8 - Protokół rozbieżności
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa zastawek mechanicznych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Element przedmiotu zamówienia
Lp
Opis wyrobu

1

2

1

Zastawki mechaniczne
dwupłatowe mitralne (2533mm) i aortalne (1925mm) o minimalnych
parametrach określonych w
załączniku A do umowy

Producent, Rodzaj,
j.m.
Nr.
kraj
nazwa
Katalogowy
pochodzenia firmowa

3

4

5

6

Ilość

7

Cena
Wartość Stawka Kwota
jednostkow netto podatk podatku
a netto
PLN
u VAT VAT PLN
PLN
(7x8)
%
(9x10)

8

10

12

11

Część 1
Szt. 30

Razem wartość netto PLN:

ZAMAWIAJĄCY:

9

Wartość
brutto PLN
(9+11)

Razem wartość
brutto PLN:

WYKONAWCA:
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

Załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa stabilizatorów tkankowych dla Mazowieckiego
Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:

Szpitala

Element przedmiotu zamówienia

Opis wyrobu

Produc
ent,
kraj
pochod
zenia

Rodzaj,
nazwa
firmowa

1

2

3

4

1

Stabilizator tkankowy przeznaczony do
stabilizacji
serca
w
operacjach
kardiochirurgicznych oraz bez użycia
krążenia pozaustrojowego.
Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa,
atraumatyczna.
Stabilizator przystosowany do pracy z
rozwieraczem klatki piersiowej będącym
na wyposażeniu Oddziału Kardiochirurgii
Możliwość regulacji ustawienia stopki w
trzech płaszczyznach w celu lepszego
dopasowania
do
warunków
anatomicznych.
Możliwość
umieszczenia
stopki
stabilizatora pod kątem prostym do
ramienia.
Stopka stabilizatora w kształcie drutu,
zapewniająca lepszą widoczność i
większy zasięg ramienia; Możliwość
wyginania stopki w celu lepszego
dopasowania
do
warunków
anatomicznych.
Ruch ramienia płynny, umożliwiający
stabilizację w dowolnym punkcie i
kształcie,
rotacja ramienia oraz
końcówki stabilizatora o 360 stopni.
Część ssąca stabilizatora atraumatyczna,
podzielona na cztery komory na każdej
stopce.
System do stabilizacji wyposażony w
zestaw drenów łączący stabilizator z
pompą ssącą – dren podstawowy oraz
dodatkowa przedłużka
Stabilizator jednorazowego użytku z
tytanowym ramieniem dostarczonym na
czas trwania kontraktu – ilość ramion
musi zabezpieczać bieżące potrzeby
Bloku Operacyjnego i będzie określana w
sposób płynny podczas trwania Umowy.
Ramię przegubowe dostosowane do
stabilizatorów
tkankowych
o
uniwersalnej konfiguracji, tzn., dające
możliwość
podłączenia
haków
mitralnych i aortalnych wielorazowego
użytku
wykorzystywanych
do
standardowych zabiegów zastawkowych
oraz jednorazowych Asystentów (2 i 3ramiennych);

Lp

Nr.
j.m.
Katalogow
y

5

Cena
Wartość
Ilość jednostkowa netto PLN
netto PLN
(7x8)

6

7

Szt.

100

8

9

Stawka
podatku
VAT %

Kwota
podatku
VAT
PLN
(9x10)

Wartość
brutto
PLN
(9+11)

10

11

12

Część 2

Razem wartość netto PLN:

ZAMAWIAJĄCY:

Razem wartość
brutto PLN:

WYKONAWCA:

25

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

Załącznik nr 3 do umowy
FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wentów lewokomorowych i łączników do Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Element przedmiotu zamówienia
Lp
Opis wyrobu

1

2

1 Went lewokomorowy o parametrach
zgodnych z
załącznikiem B do
umowy
2 Łącznik 1/2 x 3/8 x 3/8
- o parametrach
zgodnych z
załącznikiem B do
umowy
3 Łącznik 3/8 x 3/8 x
3/8 - o parametrach
zgodnych z
załącznikiem B do
umowy

Producent, Rodzaj,
j.m.
Nr.
kraj
nazwa
Katalogowy
pochodzenia firmowa

3

4

5

6

Ilość

7

Cena
Wartość Stawka Kwota
jednostkow netto podatk podatku
a netto
PLN
u VAT VAT PLN
PLN
(7x8)
%
(9x10)

8

10

12

11

Część 3
Szt. 80

Szt.

140

Szt.

350

Razem wartość netto PLN:

ZAMAWIAJĄCY:

9

Wartość
brutto PLN
(9+11)

Razem wartość
brutto PLN:

WYKONAWCA:
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

Załącznik nr 4 do umowy
FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa zastawek do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z
siedzibą w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Element przedmiotu zamówienia
Lp
Opis wyrobu

1

2

1 Zastawka (o
parametrach zgodnych
z załącznikiem C do
umowy)

Producent, Rodzaj,
j.m.
Nr.
kraj
nazwa
Katalogowy
pochodzenia firmowa

3

4

5

6

Ilość

7

Cena
Wartość Stawka Kwota
jednostkow netto podatk podatku
a netto
PLN
u VAT VAT PLN
PLN
(7x8)
%
(9x10)

8

9

10

Wartość
brutto PLN
(9+11)

12

11

Część 4
Szt. 25

Razem wartość netto PLN:

Razem wartość
brutto PLN:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie w ramach wynagrodzenia umownego do
dostarczenia odpowiedniej do w/w produktu miarki zastawkowej na czas trwania umowy.
Wykonawca oświadcza, że oferowana powyżej wyspecyfikowana miarka zastawkowa jest kompletna i będzie po
dostarczeniu gotowa do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oferowana miarka zastawkowa,
oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu
medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych i jest dopuszczona do obrotu i
do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 211 z późn.
zm.)
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do obsługi linii rozmiarowej dostarczanych
zastawek oraz do uzupełniania zużytych zastawek w ciągu ...................... (maksimum 2 dni roboczych) od
złożenia zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

Załącznik nr 5 do umowy
FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa kaniulek wieńcowych i dowieńcowych, turniketów, adapterów do kaniul
wieńcowych i igieł do kardioplegii do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w
Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Element przedmiotu zamówienia
Lp
Opis wyrobu

1

2

1 Kaniulki wieńcowe

2

3

4

5

silikonowe z integralnym
miękkim balonikiem w
rozmiarach: 15 Fr, 17 Fr,
20 Fr zakończenie luer
loock. W części
proksymalnej ukośnie
ścięta końcówka długości
25,4 cm, pakowane po 10
szt.
Kaniulka dowieńcowa z
koszyczkiem w
rozmiarze 12Fr zagięta
pod kątem 45 stopni i
długości 19,1 cm
(pakowane po 10 szt.)
oraz w rozmiarach 10 Fr,
12 Fr, 14 Fr z
możliwością
samodzielnego
ustawienia kąta zagięcia
długości 15,2 cm
zakończenie luer loock (
pakowane po 20 szt. )
Turnikety grube z
tasiemkami, rozmiar 22
Fr, długość 22,7 cm,
pakowane po 20 szt
Adaptery do kaniul
wieńcowych typu Ydługość 15,2 cm - o
parametrach zgodnych z
załącznikiem D do
umowy, pakowane po 20
szt.
Igła do kardioplegii z
zakończeniem Luer bez
portu bocznego w
rozmiarach 5 Fr, 7 Fr, 9
Fr i 11 Fr, długość kaniuli
14 cm, pakowane po 20
szt.

Producent, Rodzaj,
j.m.
Nr.
kraj
nazwa
Katalogowy
pochodzenia firmowa

3

4

5

6

Ilość

7

Kwota
Cena
Wartość
Stawka podatku
jednostkow netto
podatku
VAT
a netto
PLN
VAT %
PLN
PLN
(7x8)
(9x10)

8

10

12

11

Część 5
Szt. 250

Szt.

60

Szt.

60

Szt.

100

Szt.

160

Razem wartość netto PLN:

ZAMAWIAJĄCY:

9

Wartość
brutto PLN
(9+11)

Razem wartość
brutto PLN:

WYKONAWCA:
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

Załącznik nr 6 do umowy
FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa ssawek perykardialnych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Element przedmiotu zamówienia
Lp
Opis wyrobu

1

2

1 Ssawka perykardialna:
kaniula wykonana z
miękkiego widocznego
w RTG poliuretanu
zakończona metalową
sprężynkową
końcówką i
konektorem 1/4";
średnica otworu
końcówki 20 Fr,
średnica odcinka
poliuretanowego 3,9
mm, długość kaniuli
35 cm.

Producent, Rodzaj,
j.m.
Nr.
kraj
nazwa
Katalogowy
pochodzenia firmowa

3

4

5

6

Ilość

7

Cena
Wartość
Stawka
jednostkowa netto PLN podatku
netto PLN
(7x8)
VAT %

8

10

Wartość
brutto
PLN
(9+11)

11

12

Część 6
Szt. 30

Razem wartość netto PLN:

ZAMAWIAJĄCY:

9

Kwota
podatku
VAT PLN
(9x10)

Razem wartość
brutto PLN:

WYKONAWCA:
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

Załącznik nr 7 do umowy
FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa zastawek stentowych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp.
z o.o. z siedzibą w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Element przedmiotu zamówienia
L
p

Opis wyrobu

1

2

1 Zastawka stentowa o
parametrach zgodnych
z załącznikiem E do
umowy.

Producent, Rodzaj,
j.m.
Nr.
kraj
nazwa
Katalogowy
pochodzenia firmowa

3

4

5

6

Cena
Wartość
Stawka
jednostkow netto
Ilość
podatku
a netto
PLN
VAT %
PLN
(7x8)

7

8

9

10

Kwota
podatku
VAT PLN
(9x10)

Wartość
brutto
PLN
(9+11)

11

12

Część 7
Szt. 12

Razem wartość netto PLN:

Razem wartość
brutto PLN:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie w ramach wynagrodzenia umownego do
dostarczenia do w/w produktu kompletu niezbędnych holderów i miarek do implantacji o pamięci kształtu min. 2 komplety na czas trwania umowy.

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane holdery i miarki do implantacji o pamięci
kształtu są kompletne i będą po dostarczeniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Oferowane holdery i miarki do implantacji o pamięci kształtu, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów
funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany
poziom świadczonych usług medycznych i są dopuszczone do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20
maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

Załącznik nr 8 do umowy
FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa zastawek aortalnych bezstentowych do Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Element przedmiotu zamówienia
L
p

Opis wyrobu

1

2

1 Zastawka aortalna
bezstentowa o
parametrach zgodnych
z załącznikiem F do
umowy.

Producent, Rodzaj,
j.m.
Nr.
kraj
nazwa
Katalogowy
pochodzenia firmowa

3

4

5

6

Cena
Wartość
Stawka
jednostkow netto
Ilość
podatku
a netto
PLN
VAT %
PLN
(7x8)

7

8

10

Wartość
brutto
PLN
(9+11)

11

12

Część 8
Szt. 15

Razem wartość netto PLN:

ZAMAWIAJĄCY:

9

Kwota
podatku
VAT PLN
(9x10)

Razem wartość
brutto PLN:

WYKONAWCA:
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

Załącznik A do umowy
PARAMETRY GRANICZNE - ODCINAJĄCE
Lp.

PARAMETR /WARUNEK

PARAMETR OFEROWANY

ZASTAWKI MECHANICZNE AORTALNE I MITRALNE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pierścień wykonany z tytanu lub grafitu
Dysk wykonany z piekliku węglowego
Kołnierz wykonany z dakronu lub teflonu ze
znacznikami
Możliwość rotacji zastawki
Warunki hemodynamiczne pracy zastawki: gradient
ciśnień dla zastawki aortalnej max 10mm, gradient
ciśnień dla zastawki mitralnej max 5 mm
Kąt otwarcia płatków w stopniach: min. 60
Rozmiary zastawek: Aortalne – 19-25 mm,
Mitralne: 25-33 mm
Trombogenność max. 2%
Opakowanie zewnętrzne pojedyncze lub podwójne
Termin przydatności do użycia min 3 lata

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

Załącznik B do umowy
PARAMETRY GRANICZNE - ODCINAJĄCE
Lp.

PARAMETR /WARUNEK

PARAMETR OFEROWANY
ŁĄCZNIKI

1.
2.
3.
1.
2.

Tworzywo apyrogenne i nietrombogenne
Opakowanie zewnętrzne pojedyncze
Termin przydatności do użycia min. 3 lata
WENT LEWOKOMOROWY
Went lewokomorowy o średnicy 18 Fr z
usztywnioną prowadnicą - mandrynem
Termin przydatności do użycia min. 3 lata

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik C do umowy
PARAMETRY GRANICZNE - ODCINAJĄCE
Lp.

PARAMETR /WARUNEK

PARAMETR OFEROWANY
ZASTAWKA

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Zastawka wykonana z pojedynczej zastawki
świńskiej
Zastawka w pełni nadpierścieniowa - żadna część
stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle
pierścienia zastawki
Dostępne rozmiary:
- w pozycji aortalnej 19mm - zastawka III
generacji;
- w pozycji aortalnej 21-29mm,
- w pozycji mitralnej 25-33 mm.
Stent plastyczny z pamięcią kształtu wykonany z
polimeru
Ilość wszczepień >130 tys. (należy podać)
Skuteczność udokumentowana klinicznie minimum
25 letnie obserwacje (należy podać)
Chemiczne zabezpieczenie przez kalcyfikacją
(sposób
zabezpieczenia)
skuteczność
udokumentowana klinicznie (należy podać)
Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
Termin ważności min 5 lat
Zastawki wyposażone w uchwyt umożliwiający
łatwe mocowanie do holdera
Zastawki aortalne w dwóch typach różniące się
wielkością pierścienia szewnego, możliwość
zastosowania dwóch szerokości pierścienia
szewnego
Konstrukcja holdera zastawki zabezpieczająca
przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur
zastawki podczas implantacji
Zachowana plastyczność radialna płatków

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

Załącznik D do umowy
PARAMETRY GRANICZNE - ODCINAJĄCE
Lp.

PARAMETR /WARUNEK

PARAMETR OFEROWANY
ADAPETRY DO KAIUL

1.
2.
3.

Łącznik Y do kardioplegii: zakończenie męskie luer
na rozgałęzionych odnogach
Łączniki Y do kardioplegii: zakończenie żeńskie
luer na pojedynczej odnodze
Termin przydatności do użycia min. 3 lata

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik E do umowy
PARAMETRY GRANICZNE - ODCINAJĄCE

ZASTAWKI STENTOWE
Lp.

PARAMETR /WARUNEK

1.

Zastawka stentowa z perykardium wołowego chemicznie
zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z
tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych

2.

Zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o
jednakowej
grubości
i
jednorodności
tkanki,
zapewniających maksymalizację pola otwarcia i
optymalizację warunków hemodynamicznych.
Stent zastawki metalowy, elastyczny z pamięcią kształtu

3.
4.

PARAMETR OFEROWANY

Konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca
przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki
podczas implantacji.
Kołnierz zastawki aortalnej i mitralnej wyprofilowany
trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy
pierścienia natywnego.
Zastawka
aortalna
do
implantacji
całkowicie
nadpierścieniowej, po wszczepieniu żadna część stentu nie
znajduje się w świetle pierścienia zastawki.
Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki
aortalnej 19 min. (1,50 cm2);
Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki
aortalnej 21 min. (1,90cm2);
Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki
aortalnej 23 min. (2,00cm2);
Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki
mitralnej 25 min. (2,30cm2);
Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki
mitralnej 27 min. (2,40cm2);
Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki
mitralnej 29 min. (2,60cm2);

5.

6.

7.

12.

Termin przydatności do użycia min 3 lata

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik F do umowy
PARAMETRY GRANICZNE - ODCINAJĄCE

ZASTAWKI AORTALNE BEZSTENTOWE
Lp.

PARAMETR /WARUNEK

PARAMETR OFEROWANY

1.

Zastawka aortalna bezstentowa z podwójnego perikardium
wołowego, chemicznie zabezpieczona przed kalcyfikacją,

2.

Przeznaczona
do
nadpierścieniowym,

3.

Z pojedynczą linią szwów, pierwsza warstwa osierdzia
uformowana w kształcie trzech płatków zastawki, druga z
wystającą krawędzią umożliwiającą jej przyszycie,
obydwie warstwy osierdzia połączone szwem krzyżowym
na wysokości spoideł,
szew pokryty warstwą bikompatybilną

4.

wszczepienia

położeniu

5.

Materiał
biologiczny
gluteraldehydzie,

6.

Udokumentowana wolność od reoperacji z powodu
uszkodzeń strukturalnych zastawki (SVD) 95%, po 7
latach od implantacji (należy podać)
Minimalne średnie gradienty ciśnień (MPG) dla
rozmiarów: 21mm – 13,7 mmHg; 23mm – 8,6 mmHg;
wysokość zastawki dla rozmiarów:
19mm -18mm,
21mm - 20mm,
23mm - 21mm
Termin przydatności do użycia min 3 lata

7.

12.

ZAMAWIAJĄCY:

zastawki

w

utrwalony

w

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 9 do umowy
Nr sprawy DZP.341.15.2019

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI

DOTYCZY UMOWY NR ............................................... z dnia ……………………………..

W dniu ................................... dostarczono do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu n/w wyroby:
Dostarczona
ilość

Nazwa wyrobu

Wartość brutto
[zł]

Stwierdzono BRAK/NADWYŻKĘ/ USZKODZENIE/
Nr pozycji
Opisu
przedmiotu
zamówienia

Asortyment/wymagany
parametr

Zamawiający:

Wartość /ilość
deklarowana

Wartość
/ilość
przyjętą

Opis
rozbieżności

Uwagi

Wykonawca:
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UMOWA DEPOZYTU Nr ........../2019/D – dotyczy części 4, 7 i 8
zawarta w dniu [...] w Radomiu pomiędzy:
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul.
Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356,
reprezentowaną przez:
[…]
[…]
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
* firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […], zarejestrowaną w […]
reprezentowaną przez:
[…]
[…]
* podmiotami działającymi wspólnie :
a) firmą […]z siedzibą w .[…], przy ul. .[…], zarejestrowaną w […].
reprezentowaną przez:
[…].
[…]
b) firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […], zarejestrowaną w […]
reprezentowaną przez:
[…]
[…]
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”*/”WYKONAWCAMI”*,
zwani dalej łącznie „ STRONAMI”
* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie […]
* Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
* niepotrzebne skreślić
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... .
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sprawa nr DZP.341.15.2019), w trybie przepisów Ustawy
Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest utworzenie w siedzibie Zamawiającego depozytu sprzętu medycznego.
2. Utworzenie depozytu nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
3. Szczegółowe określenie ilości i właściwości sprzętu medycznego objętego niniejszą umową zawiera umowa
dostawy nr DB/………/2019 na dostawę materiałów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku.
4. Miejscem złożenia depozytu jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul.
Juliana Aleksandrowicza 5.
5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę karą umowną 5% całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w ust. 3.
6. Pobrany sprzęt medyczny rozliczany będzie przez strony na podstawie łączącej strony umowy nr
DB/......../2019 na dostawę materiałów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku, z uwzględnieniem
zapisów niniejszej umowy.
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§2
1. Sprzęt medyczny oddany w depozyt stanowi własność Wykonawcy do czasu jego pobrania z depozytu przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
2. W chwili pobrania sprzętu medycznego z depozytu upoważniony pracownik Zamawiającego wpisuje w
karcie wydania sprzętu medycznego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy ilość pobranego sprzętu
medycznego oraz jego właściwości (oznaczenie, numer seryjny). O ilości i jakości zużytego sprzętu
medycznego Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę. Z chwilą takiego powiadomienia strony
uznają sprzęt medyczny za dostarczony w rozumieniu umowy wymienionej w § 1 ust. 3 i 6.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego sprzętu
medycznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmniejszenia lub zwiększenia ilości sprzętu
medycznego składanego do depozytu.
4. Uzupełnienie depozytu będzie następowało niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż ..........
(maksimum 2) dni robocze od chwili otrzymania powiadomienia, wskazanego w ust. 2, w taki sposób, aby
Zamawiający dysponował pełnym asortymentem sprzętu medycznego, objętego depozytem, zgodnie z § 1.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania powierzonego w depozyt sprzętu medycznego we
właściwych dla tego sprzętu warunkach, zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
2. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których przechowywany jest sprzęt medyczny w
każdym czasie, jednakże w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia, że powierzony sprzęt medyczny przechowywany jest nieprawidłowo,
Wykonawca ma prawo, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do usunięcia tego naruszenia w
odpowiednim terminie, rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym i odebrać niepobrany i
niezużyty sprzęt medyczny.
§4
1.

Dwukrotnie w roku kalendarzowym upoważniony przedstawiciel Wykonawcy dokona spisu z natury sprzętu
medycznego oddanego w depozyt. Termin inwentaryzacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co
najmniej na 14 dni przed planowanym spisem. Spis zostanie dokonany w sposób nie utrudniający
normalnego funkcjonowania Zamawiającego.

2. Strony postanawiają, iż wszelkie braki lub uszkodzenia sprzętu oddanego w depozyt, nie wynikające z
przyczyn tkwiących w przedmiocie depozytu, stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu w protokole
podpisanym przez strony upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący
lub uszkodzony sprzęt medyczny.
§5
Strony ustalają, iż w realizacji przedmiotowej umowy reprezentowane będą przez:
- ze strony Zamawiającego: .........................................................................................
- ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..
§6
1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia ……….......…… do dnia …………...... .
2. Ewentualne zmiany umowy będą sporządzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności tych zmian.
3. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu lub wygasa z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy powołanej w
§1 ust. 3 i 6 .
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji
umowy powołanej w §1 ust. 3 i 6.
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5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Zamawiający wyda Wykonawcy oddaną do depozytu, a niedobraną i
nieużytą część sprzętu medycznego.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Uzupełnienie lub zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik do umowy depozytu
...................................................................
(pieczątka komórki organizacyjnej Zamawiającego)

KARTA WYDANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z DEPOZYTU
Data pobrania
Lp. Nazwa sprzętu wydanego z depozytu

Nr serii

Pobrana ilość
dd/mm/rrrrr

............................................................................
(data i podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego)
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