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1. Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 
 Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 
 NIP: 538-15-94-357, REGON: 000584484,  

  strona internetowa: www.spzozmc.pl, 
 adres e-mail: zamowienia@spzozmc.pl 
 tel/ fax: (83) 371 83 24; godziny urzędowania 7:30 ÷ 15:05 

2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 
trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
Użyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcia: 

  „ustawa PZP”: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843). 

  „rozporządzenie”: rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

  „SIWZ”: niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

  „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

 
Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury: 
2.1 Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp., Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców. 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.5 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 – 

7 ustawy Pzp. 
2.6 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  
2.7 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. 

 
3. Przedmiot zamówienia: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów 
zużywalnych niezbędnych do eksploatacji analizatora hematologicznego przez okres 48 miesięcy dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim zgodnie z 
formularzem asortymentowo – cenowym stanowiący załącznik nr 2.1. do SIWZ. 
Załącznik Nr 2.1. – formularz asortymentowo – cenowy zawiera ilość badań hematologicznych, które 
Zamawiający planuje wykonać przez okres 48 miesięcy, natomiast Wykonawcy zobowiązani są 
określić i tym samym samodzielnie wpisać i dokonać obliczeń ilości odczynników, krwi kontrolnej oraz 
ilości i rodzaju materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania planowanych badań.  

3.2 W ramach przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga wydzierżawienia na okres 48 miesięcy 
analizatora hematologicznego o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – 
zestawienie wymaganych parametrów technicznych analizatora hematologicznego stanowiący 
załącznik nr 2.2. do SIWZ. 
Załącznik Nr 2.2. „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” zawiera dokładny opis 
parametrów analizatora hematologicznego gdzie zostały opisane wymagane warunki dzierżawy 
analizatora hematologicznego oraz parametry techniczne, które będą oceniane w kryterium oceny 
ofert. 

http://www.spzozmc.pl/
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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3.3 W przypadkach, w których do określenia zamówienia użyto znaków towarowych, patentów 
lub  pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliżyć przedmiot zamówienia, zawsze jednak 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. na artykuły posiadające minimum takie cechy jak 
podane w opisie przedmiotu zamówienia („Wymagania i parametry techniczne”) lub posiadające 
równoważne rozwiązania techniczne lub technologiczne lub funkcjonalność. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy, spełniają określone wymagania. 

3.4 Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne 
38434570-2 Analizatory hematologiczne  

3.5 Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu dostarczanego przez Wykonawcę. 
1) Dostawy przedmiotu zamówienia, czyli odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów 

zużywalnych niezbędnych do eksploatacji dzierżawionego analizatora hematologicznego odbywać 
się będą stosownym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski z dopiskiem „Magazyn Laboratorium SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim”. 

2) Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez okres 48 miesięcy począwszy od 
pierwszego dnia obowiązywania umowy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. 

3) Zamawiający ustala, że dniami roboczymi są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
sobót i niedziel oraz określonych ustawą świąt. 

4) Minimalnym terminem dostawy przedmiotu zamówienia są (2) dwa dni robocze, natomiast 
maksymalny termin dostawy to (5) pięć dni roboczych. 

5) Zamawiający informuje, iż „termin dostawy” należy rozumieć, jako termin liczony w kolejno po 
sobie następujących dniach roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego 
zapotrzebowania na daną część przedmiotu zamówienia. 

6) Zamówienia będzie składał Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej lub inna upoważniona 
osoba w formie pisemnej za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. 

7) Analizator hematologiczny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do sześciu 
tygodni od daty podpisania umowy dzierżawy w dni robocze. 

8) Cena dzierżawy automatycznego analizatora hematologicznego powinna zawierać co najmniej: 
a) dostawę automatycznego analizatora hematologicznego zgodnie z opisem zawartym w SIWZ,  
b) dokonanie instalacji analizatora oraz przeszkolenie personelu potwierdzone certyfikatem, 
c) bezpłatny autoryzowany serwis przez całą dobę w trakcie trwania umowy, a mianowicie 

wykonywanie bezpłatnych przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej oraz 
zapewnienie części zamiennych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania 
dzierżawionego analizatora za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych np. odczynników, 
krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych, 

d) reakcję serwisu w ciągu 24 godzin, a w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie, bądź 
przedłużającego się czasu usunięcia awarii, pokrycie przez Wykonawcę kosztów oznaczeń  
w innym zewnętrznym laboratorium, 

e) trzypoziomową kontrolę wewnątrz laboratoryjną 5 DIFF metrykowaną, dedykowaną dla 
analizatora, tego samego producenta, 

f) dwukierunkową komunikację z laboratoryjnym systemem informatycznym „Marcel” 
(posiadanym przez Zamawiającego) oraz podłączenie analizatora do systemu, 

g) ubezpieczenie aparatu w szczególności od ryzyka kradzieży i uszkodzenia, w razie zaniechania 
tego obowiązku Wykonawca ponosi związane z tym ryzyko. 

 
4. Termin wykonania zamówienia:  

Termin realizacji zamówienia - 48 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy na realizację 
przedmiotu zamówienia.  
 
 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/analizatory-hematologiczne-4469
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5. Warunki udziału w postępowaniu:  
Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1   Ustawy – Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
5.1 nie podlegają wykluczeniu; 
5.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby 
przedstawić w sposób szczególny. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia,  
zgodnie ze wzorem (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ). 

5.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia / 
niespełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 

5.4 Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

5.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał zobowiązania). W takim 
przypadku, wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 

5.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1 art. 22a Ustawy Pzp, 
nie będą potwierdzać spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą 
zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w 
terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  
lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, 

5.8 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy. 
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

5.9 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą obligatoryjne podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

5.10 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą następujące 
fakultatywne podstawy wykluczenia przewidziane w:  
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy tj. 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 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) 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 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1802 ze. zm.). 

5.11 Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 

6. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia: 
6.1   Dokumenty składane wraz z ofertą: 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt. 3 pzp): 
1) Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 

pkt 1 i pkt 4 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3diltqmfyc4mzrg4zdsmbrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3di
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Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 
25 ust. 1 pkt 1 pzp):  

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 

Dokumenty, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia 
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 pzp): 

3) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona 
oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości 
formularza oferty); 

4) Wypełniony formularz asortymentowo – cenowy, dotyczący odczynników, krwi kontrolnej oraz 
materiałów zużywalnych do analizatora hematologicznego – Załącznik Nr 2.1. do SIWZ.  

5) Wypełniony formularz „Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymaganych parametrów 
technicznych” - Załącznik Nr 2.2 do SIWZ. 

6.2 Dokument składany przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie oryginału (według wzoru 
stanowiącego załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 
postępowaniu.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek / żadnej grupy kapitałowej, niniejsze 
oświadczenie może złożyć wraz z ofertą, z tym, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku 
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego 
oświadczenia po stronie Wykonawcy. 

6.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie 
oceniona jako najkorzystniejsza: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta 
niepodlegająca odrzuceniu, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 
5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów (art. 25 ust. 1 
pkt. 2 Pzp): 

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

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz składania wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie 
jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”. 
Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało 
udzielone. 

3) Dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów przez oferowany sprzęt 
np.: katalogów lub opisów technicznych lub fotografii lub materiałów informacyjnych, w 
których będą zawarte informacje potwierdzające jednoznacznie zgodność zaoferowanego 
analizatora hematologicznego z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku  
nr 2.2. Dokumenty te powinny być sporządzone przez wytwórcę lub autoryzowanego 
przedstawiciela. 
Dokumenty te Wykonawca może złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych  
„za zgodność z oryginałem”.  

Dokumenty te powinny być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. 
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4) Aktualne certyfikaty, potwierdzające, że zaoferowane przez Wykonawcę produkty, czyli 
odczynniki, krew kontrolna oraz materiały zużywalne niezbędne do eksploatacji analizatora 
hematologicznego są wyrobem medycznym i posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu  
i używania dla wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. 
W przypadku, gdy dane produkty nie są wyrobami medycznymi należy przedstawić 
oświadczenie, że produkty nie są wyrobami medycznymi i nie podlegają w/w  
przepisom.  

5) Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany analizator hematologiczny jest 
dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami np. deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, tzn.,  
że oferowany analizator posiada wymogi zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. 

6) Aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zgodnie z zasadami określonymi  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki 
z wyszczególnieniem postępowania ze zużytymi opakowaniami po odczynnikach. Dokumenty 
te należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”. 

W przypadku, gdy zaoferowany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej należy 
przedłożyć oświadczenie informujące, że dany produkt nie posiada w swym składzie substancji 
niebezpiecznej (oświadczenie należy dołączyć w formie oryginału). 
Zamawiający dopuszcza, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych były dostarczone 
osobno w formie książkowej i mogą być one np. zbindowane i podpisane tylko na pierwszej 
stronie. 

7) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
dotyczy).  

6.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 6.3 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane 
przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. 

6.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Rozdziale 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). 

 
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów: 
7.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą 
elektroniczną (w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt 7.3 SIWZ. 
W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.2 Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy 
lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do 
potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 7.1 SIWZ oświadczy, iż ww. wiadomości 
nie otrzymał. 

7.3 Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa. 
7.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, 
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie 
treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą e-mail na adres: 
zamowienia@spzozmc.pl 

7.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania powyższego wniosku. 

7.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana 
zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

7.7 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

7.8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
7.9 Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski, ul. Warszawska 2-4, Sekretariat. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Termin związania ofertą: 
9.1 Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2 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. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium. 

10.  Opis sposobu przygotowania oferty: 
10.1 Na ofertę składają się: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 
załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona 
oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości 
formularza oferty); 

2) Wypełniony formularz asortymentowo – cenowy, dotyczący odczynników, krwi kontrolnej oraz 
materiałów zużywalnych do analizatora hematologicznego – Załącznik Nr 2.1.  

3) Wypełniony formularz „Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymaganych parametrów 
technicznych” - Załącznik Nr 2.2 do SIWZ, 

4) oświadczenia wskazane w pkt 6.1  SIWZ; 
5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

10.2 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ. 
10.3 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana 

przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji 
Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności 
prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki 
do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela. 

10.4 Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub 
osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby 
podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka 
zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada 
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pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie 
wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

10.5 Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w 
szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 
korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 

10.6 Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 10.1 SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej muszą być przedstawiane 
w formie oryginałów. 

10.7 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z pkt 6.3 SIWZ mogą być 
przedstawione w formie oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y 
uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

10.8 Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia 
za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 
oraz przepisami prawa. 

10.9 Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
zdekompletowanie. 

10.10 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski,  
ul. Warszawska 2-4, Sekretariat, oraz opisane: „Oferta na ………..……” (wpisać nazwę postępowania 
oraz oznaczenie sprawy); Nie otwierać przed dniem …….…… (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert). 

10.11 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności 
za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w 
postępowaniu. 

10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty 
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według 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. 

10.13 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie 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 z 
danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą 
otwierane. 

10.14 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, 
powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej 
odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron 
oferty. 

10.15 Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 
1) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający 

nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku 
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złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy 
załączonych do SIWZ. 

2) Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu; 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W 
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
11.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, Sekretariat, w terminie 
do dnia: 19.03.2020 r. do godz. 10:00. 

11.2 Otwarcie ofert jest jawne. 
11.3 Oferty zostaną otwarte w dniu: 19.03.2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski, ul. Warszawska 2-4, sekretariat. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
12.1 Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. 
12.2 Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem 

zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 
12.3 Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy. 
12.4 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 
12.5 Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze 

(do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb 
(nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:  

 
1. Ocena ofert dokonana zostanie według następujących kryteriów:  

 
Sposób obliczania wartości punktowej ofert i ustalenia oferty najkorzystniejszej: 
a. W ocenie ofert według kryteriów podanych w pkt. 1, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie 

przeliczona liczba uzyskanych punktów. 
b. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
c. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100. 
d. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną 

jako sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. 
e. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną. 

Lp. KRYTERIUM: WAGA: 

1 Cena ofertowa brutto 60 % 

2 Termin realizacji zamówienia jednostkowego 40 % 

R a z e m: 100 % 
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2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianych kryteriów: 
Kryterium 1 - Cena ofertowa brutto: 
Kryterium oceniane według informacji podanych w formularzu ofertowym, w następujący sposób: 
 

liczba punktów oferty ocenianej = 

najniższa cena ofertowa brutto oferowana spośród 
wszystkich ofert podlegających ocenie  

cena ofertowa brutto zaoferowana  
w badanej ofercie 

x 60% 

Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia jednostkowego: 
W kryterium „Termin realizacji zamówienia jednostkowego” punkty zostaną przyznane według 
następujących zasad. 
Jeżeli Wykonawca zaoferuje: 
1) Termin realizacji zamówienia jednostkowego do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt, 
2) Termin realizacji zamówienia jednostkowego do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 20 pkt 
3) Termin realizacji zamówienia jednostkowego do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 30 pkt, 
4) Termin realizacji zamówienia jednostkowego do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 40 pkt. 
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 
W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia jednostkowego powyżej 5 dni roboczych oferta 
Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. 
W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia jednostkowego poniżej 2 dni roboczych ocenie 
będą podlegały 2 dni robocze. 

 
14. Informacja o formalnościach po wyborze oferty: 

14.1 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców a także zamieści tę 
informację na stronie internetowej. 

14.2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

14.3 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

14.4 W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału 
podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  nie jest wymagane przez Zamawiającego. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego: 
16.1 Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w SIWZ z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) 
lit. a) oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy. 

16.2 Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.  

16.3 Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na 
piśmie. 

16.4 Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Pzp. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
17.1 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, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: 
odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 
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17.2 W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy. 

18. Katalogi elektroniczne: 
Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 

19.  Ochrona danych osobowych  
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”, Zamawiający  
informuje, że:  
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w  
niniejszym postępowaniu;  
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. znak sprawy: 4/2020/PN, prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego; 
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);  
4) dane osobowe Wykonawcy 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;  
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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;  
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
7) Wykonawca posiada:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje  
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w  
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;  
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że  
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;  
8) Wykonawcy nie przysługuje  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą  
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

20. Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
 
załącznik nr 1 – formularz oferty, 
załącznik nr 2 – wymagania i parametry techniczne, 
załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
załącznik nr 4 –oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
załącznik nr 5 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej, 
załącznik nr 6 – Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 
Wykonawca:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

(pełna nazwa/firma, adres ) 

tel., fax, adres e-mail:     

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

Województwo: …......................................., NIP: ….........................., REGON: …........................... 

 
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE* 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „sukcesywna dostawa odczynników, 
krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do eksploatacji analizatora 
hematologicznego wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” oferujemy wykonanie niniejszego 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ: 
 
1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za: 

 
Cenę netto ……………………………………………………………………………………….zł. 
 
Cenę brutto ……………………………………………………………………………………….zł. 
 
(słownie brutto .................................................................................................................................. zł.) 
 
Informuję, że szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia wartości ogółem zawiera 
załączony do oferty formularz asortymentowo – cenowy (Załącznik Nr 2.1.)  
 
Oświadczam, że podane ceny uwzględniają wszystkie czynniki cenotwórcze, koszt przedmiotu 
zamówienia, koszt transportu – w tym koszt załadunku i rozładunku, koszty opakowania, podatek 
VAT, marża oraz inne niewymienione koszty związane z przygotowaniem i realizacją dostawy oraz 
udzielony rabat. 

 
2. Oświadczam, że odczynniki, krew kontrolna oraz materiały zużywalne niezbędne do 
eksploatacji dzierżawionego analizatora hematologicznego dostarczać będziemy w terminie do 
………………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (minimalny termin to 2 dni robocze, 
maksymalny termin to 5 dni roboczych). 
 
3. Oświadczam, że dostawy przedmiotu zamówienia, czyli odczynniki, krew kontrolną oraz 
materiały niezbędne do eksploatacji dzierżawionego analizatora hematologicznego dostarczać 
będziemy stosownym transportem na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego z dopiskiem 
„Magazyn Laboratorium SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim ”. 
 
4. Oświadczam, że analizator hematologiczny dostarczymy w terminie do sześciu tygodni od 
daty podpisania umowy dzierżawy w dni robocze.  
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5. Oświadczam, że zgodnie ze złożoną ofertą cenową: 
1) Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
2) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Oferowane przeze mnie przedmioty spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

4) Oferowany przeze mnie przedmioty posiadają atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, 
certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których mogą być wprowadzane 
do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP. 

5) Niżej wymienione części zamówienia powierzę podwykonawcom: 
………………………… 

6) Wybranie mojej oferty jako najkorzystniejszej nie wiąże się dla Zamawiającego z 
poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty. 

7) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
 
 

     ………………………………..                        …………………………………………………  ……………………………………………………………………….. 
 (miejscowość, data)           (pieczęć firmowa Wykonawcy)   (podpis, pieczęć osoby upoważnionej 

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, iż: Administratorem danych osobowych 
pozyskiwanych niniejszym formularzem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 
reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu, z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim (21-560) przy ul. Warszawskiej 2-4 zwany dalej 
„Zakładem”. Dane kontaktowe inspektora osobowych danych email: iod@spzozmc.pl. Dane będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego niniejszym formularzem. Podanie danych jest 
warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Dane osobowe 
mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich 
danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do przenoszenia 
danych. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych przez Zakład narusza przepisy Rozporządzenia. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

mailto:iod@spzozmc.pl


znak sprawy: 4/2020/PN  SIWZ 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
Załącznik Nr 2.1. 

ODCZYNNIKI, KREW KONTROLNA ORAZ MATERIAŁY ZUŻYWALNE  
DO DZIERŻAWIONEGO  ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  

 
Zapotrzebowanie na okres 48 miesięcy 

 
Planowana ilość wykonanych badań 
 

Aparat HEMATOLOGICZNY 75 000 badań  
 

Kontrola wykonywania codziennie na poziomie normalnym (N)  
oraz naprzemiennie na poziomie patologicznie niskim (L) i wysokim (H) 

 
 

Formularz asortymentowo- cenowy  

  Odczynniki do analizatora hematologicznego 5 diff 

ODCZYNNIKI     NETTO NETTO VAT BRUTTO 

Nazwa/ Producent 
nazwa nr kat 

ilość 

op 
cena wartość % wartość wartość 

                  

                  

                  

                  

RAZEM x x x    x      x 
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KALIBRATORY I KONTROLE     NETTO NETTO VAT BRUTTO 

Nazwa/ Producent 
nazwa nr kat 

ilość 

op 
cena wartość % wartość wartość 

                  

                  

                  

                  

RAZEM x x x    x      x 

  
 
 

CZYNSZ DZIERŻAWNY   NETTO NETTO VAT BRUTTO   

nazwa ilość miesięcy cena wartość % wartość wartość   

Czynsz dzierżawny 48             

RAZEM x x    x        

  
 
 

  NETTO VAT BRUTTO 

x 
        wartość % wartość wartość 

SUMA (ODCZYNNIKI, KONTROLE, KALIBRATORY, CZYNSZ 

DZIERŻAWNY): 
  x      

 

OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  

 
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ..................................................  

 
Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ . 

 
 

 ………………………………..                        …………………………………………………     ……………………………………………………………………….. 
 (miejscowość, data)                    (pieczęć firmowa Wykonawcy)      (podpis, pieczęć osoby upoważnionej 

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2.2. 

Opis przedmiotu zamówienia 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY – 1 SZTUKA 
 
Model/typ/wersja: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rok produkcji: ……………………………………………………. 
Producent ……………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………….………………………………………….  
 

Lp. 
Wymagane warunki (parametry) dla analizatora 

hematologicznego  

warunek graniczny 
i 

parametry oceniane 

Oferowane przez Wykonawcę 
podać, opisać, TAK/NIE  

1. 
Wieloparametrowy analizator hematologiczny, nowy 
z 2019/2020r., (wyklucza się egzemplarze 
demonstracyjne i testowe). 

TAK  

2. Wydajność minimum 80 ozn./godz. TAK  

3. 

Analizator minimum 24-parametrowy różnicujący 
leukocyty na 5 populacji: neutrocyty, eozynocyty,  
bazocyty, monocyty i limfocyty wyrażone w liczbach 
bezwzględnych i względnych. 

TAK  

4. 
Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii 
przepływowej  z wykorzystaniem źródła światła o 
wysokiej trwałości. 

TAK  

5. 
Możliwość oznaczania niedojrzałych komórek oraz 
ich prezentacja na wyniku. 

TAK  

6. 
Możliwość wyboru pracy w trybie CBC jak  i  
CBC+DIFF z rzeczywistą oszczędnością odczynników. 

TAK  

7. 
Objętość próbki w trybie CBC+DIFF nie większa niż 
60μl krwi. 

TAK  

8. 
Minimalny zakres liniowości pomiaru WBC od 0 do 
550x103/ μl. 

TAK  

9. 
Minimalny zakres liniowości pomiaru RBC od 0 do 
18x106/ μl. 

TAK  

10.  
Minimalny zakres liniowości pomiaru Hb od 0 do 30 
g/dl. 

TAK  

11. 
Minimalny zakres liniowości pomiaru PLT od 0 do 
5500x103/ μl 

TAK  

12. Minimalny zakres liniowości pomiaru Ht od 0 do 80% TAK  

13. 
Opcja ponownego automatycznego wykonania przez 
analizator oznaczeń wyników patologicznych – reflex 
test. 

TAK  

14. 

Wydruki wyników zawierają wszystkie oznaczane 
parametry wraz   z zakresem wartości prawidłowych. 
Wyniki patologiczne są flagowane i opatrzone 
komentarzem opisującym typowe patologie. 

TAK  

15. 
Możliwość zdefiniowania wartości referencyjnych  w 
zależności od płci, a dla dzieci również w zależności 
od wieku. 

TAK  

16. 

Możliwość wykonywania badań z otwartego jak i 
zamkniętego systemu pobierania krwi w trybie 
pracy: 
1. manualnym 
2. automatycznym z wykorzystaniem podajnika na 
co najmniej 100 probówek 

TAK  
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17.  
Archiwizacja danych z możliwością przeglądania 
bazy wyników w oparciu o PESEL, datę urodzenia lub 
nazwisko i imię pacjenta. 

TAK  

18. 
Minimalna pamięć wewnętrzna na 10000 wyników 
badań wraz   z grafiką. 

TAK  

19. Opcja „delta check” TAK  

20. 

Możliwość poprawiania wprowadzonych danych 
pacjenta w oparciu  o różne poziomy dostępu 
użytkownika do oprogramowania lub komputer 
zewnętrzny z programem do poprawiania tych 
danych. 

TAK  

21. 
Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych w podajniku 
automatycznym. 

TAK  

22. 
Ilość odczynników roboczych potrzebnych do 
wykonania pełnego badania w trybie DIFF nie 
większa niż 5. Wszystkie odczynniki bezcyjankowe. 

TAK  

23. 
Okres stabilności każdego odczynnika po otwarciu 
nie krótszy niż 1 miesiąc. 

TAK  

24. 

Wszystkie oferowane odczynniki a także materiały 
kontrolne od jednego producenta.  Dostarczone 
odczynniki są automatycznie rozpoznawane przez 
analizator, w pojemnikach przeznaczonych do 
bezpośredniego wykorzystania przez analizator. 

TAK  

25. 
Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości 
badań z graficzną prezentacją i statystyczną oceną 
wyników. 

TAK  

26. 
Łatwe i szybkie przygotowanie do pracy ( gotowy do 
pracy 24 godz./dobę) w trybie pracy dziennej i 
dyżurowej. 

TAK  

27. Cicha praca analizatora. TAK  

28. 
Zintegrowany z modułem analizatora komputer 
wewnętrzny lub zewnętrzny. 

TAK  

29. Kolorowy monitor ciekłokrytaliczny. TAK  

30. 
Ekonomiczna w użytkowaniu laserowa drukarka 
zewnętrzna do drukowania wyników. 

TAK  

31. 
System podtrzymywania napięcia UPS przez okres 
minimum 20 minut. 

TAK  

32. 
Podłączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej z 
dwukierunkową komunikacją. 

TAK  

33. Łatwy i szybki proces konserwacji codziennej. TAK  

34. Posiada znak zgodności CE TAK  

35.  Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

36. Termin gwarancji 48 miesięcy TAK  

37. Brak zaworu ceramicznego TAK  

38. 
Zewnątrz-laboratoryjna kontrola jakości min 2 razy 
w roku 

TAK  

39. Wpięcie do sieci Marcel na koszt Wykonawcy. TAK  

40. 
Czas dostawy analizatora 6 tyg. od momentu 
podpisania umowy.  

TAK  

 
 
 

         ………………………………..                        …………………………………………………  ……………………………………………………………………….. 
 (miejscowość, data)           (pieczęć firmowa Wykonawcy)   (podpis, pieczęć osoby upoważnionej 

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(dalej jako: ustawa) 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „sukcesywna dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych 
niezbędnych do eksploatacji analizatora hematologicznego wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim””, znak sprawy 
4/2020/PN 
  
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy. 
 

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

 

 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
tj.:*…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy. 
 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:* ………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy. 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)       (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 
 

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres ) 

 

Oświadczenie wykonawcy  
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „sukcesywna dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych 
niezbędnych do eksploatacji analizatora hematologicznego wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim””, znak sprawy 
4/2020/PN 
 
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 
II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: *……………………………………………………………………….  w następującym zakresie: 
………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
 
 
 
………………………………………….… 
 (miejscowość i data) 

       …………………………………………………….………………………… 
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres) 

 

reprezentowany przez:   ………………………………….……………………………………………………………………………… 
                                                                      (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Informacja Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(dalej jako: ustawa) 
 

DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „sukcesywna dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych 
niezbędnych do eksploatacji analizatora hematologicznego wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim””, znak sprawy 
4/2020/PN 
 
Niniejszym oświadczam, że:  
 

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy  
  

 
* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
 

Lp. Nazwa i adres podmiotu  

1.  

2.  
 
 

………………………………………….… 
 (miejscowość i data) 

       …………………………………………………….………………………… 
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

* Należy właściwe zaznaczyć (X)  
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze 

zm) – tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten 
przedsiębiorca. 

 

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 w 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. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek / żadnej grupy kapitałowej, niniejsze oświadczenie może 
złożyć wraz z ofertą, z tym, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Projekt umowy 

 
UMOWA nr 4/2020/PN 

na dostawę odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych  
niezbędnych do eksploatacji analizatora hematologicznego 

 
zawarta w dniu …………-2020 r. w Międzyrzecu Podlaski pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym swoją siedzibę: 
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON 000584484, NIP 538-15-94-357, wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000004756, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym 
przez Wiesława Zaniewicza – Dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
 *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod nazwą „……………………………………………………………………………” z siedzibą w …………………………..,  
ul. ……………………., ……………..…………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS …………………….... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez ............................................. / reprezentowaną przez …………………………………….. 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 
 *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …………………………………, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer ………………, 
PESEL ………………………………, zamieszkałą/-ym pod adresem …………………………………………………………….., 
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „………………………………………………………………” z siedzibą  
w ……………………………….…, ul. ………………………………….. , – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez ………………………………..… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik umowy,  
 
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), dalej zwaną ustawą. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego (SPZOZ w 
Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4) odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych 
niezbędnych do eksploatacji dzierżawionego analizatora hematologicznego, co do rodzaju i ilości 
określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy o właściwościach zgodnych ze złożoną ofertą 
oraz SIWZ. 

3. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w każdym asortymencie z 
prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy. 

5. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji 
finansowo – prawnych. 
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§ 2 
WARTOŚC MAKSYMALNA UMOWY 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż:  
netto: …………………………..…. zł., brutto: ......................................... zł. słownie ............................................., 

2. Ceny jednostkowe odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych niezbędnych  
do eksploatacji analizatora hematologicznego określone są w formularzu asortymentowo-cenowym, 
zgodnie z ofertą złożoną do przetargu i obejmują w szczególności: 

a) koszty transportu (w koszty załadunku i rozładunku), 
b) koszty opakowania, 
c) wszelkich innych czynności Wykonawcy związanych z przygotowaniem dostaw  

(np. ubezpieczenia, itp.). 
§ 3 

WARUNKI DOSTAWY 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy sukcesywnie, przez okres 48 miesięcy 

od daty zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 2 ust. 1. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do Zamawiającego stosownym transportem do Magazynu 

Laboratorium SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4 na swój koszt i ryzyko. 
3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie, na podstawie zapotrzebowań cząstkowych przesyłanych 

faksem/pocztą elektroniczną, w terminie do ........ dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.  
4. Zamówienia, o których mowa w ust. 3 będzie składał Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej lub 

inna upoważniona osoba. 
5. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zamówienia oraz nie może samodzielnie dokonywać podmian 

asortymentu zamówionego towaru. 
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w odpowiednio oznaczonych i oryginalnych 

opakowaniach, które będą zawierały co najmniej: 
a) nazwę handlową – etykiety muszą być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski,  
b) datę ważności, 
c) numer serii, 
d) wielkość opakowania,  
e) nazwę i adres producenta lub dystrybutora 
f) numer katalogowy (w przypadku posiadania), 
g) informacje na temat przechowywania, 

przy czym dane w punkcie od a) do c) oraz f) (w przypadku posiadania numeru katalogowego) podane 
na opakowaniach będą zgodne z danymi wpisanymi na fakturze.  

7. Terminem realizacji dostawy cząstkowej jest data otrzymania towaru wraz z fakturą VAT. 
8. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru do chwili potwierdzenia 

odbioru przez Zamawiającego.  
9. Odbiór towaru będzie następował w Magazynie Laboratorium SPZOZ w dni robocze tj. od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Wykonawcy zamówionej dostawy towaru nie 

odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym złożonego zamówienia.  
 

§ 4 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za należytą realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, za dostarczone partie towaru. 

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni po dostawie towaru do Magazynu i 
przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 

3. Za datę zapłaty faktury VAT rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w obsługującym go 
banku. 

4. Strony uzgadniają, iż w przypadku nieterminowych płatności ze Strony Zamawiającego, Wykonawcy 
przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 
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§ 5 
TERMIN UMOWY 

 

Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy lub do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego 
wynagrodzenia, wskazanego w §2 ust. 1 umowy. 

§ 6 
GWARANCJA 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty są o wysokim standardzie jakościowym oraz są wolne 
od wad, a także posiadają aktualne certyfikaty, potwierdzające, że zaoferowane przez Wykonawcę 
produkty są wyrobem medycznym i posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu  
i używania dla wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.  

2. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu Podwykonawcy, 
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne działania, 
uchybienia i zaniedbania.   

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że towar jest o wysokim standardzie jakościowym.  
W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązany 
będzie do załatwienia reklamacji: 

a) dla reklamacji ilościowych – termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od 
chwili zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego faksem na numer ………….. lub pocztą 
elektroniczną na adres …………….., 

b) dla reklamacji jakościowych – termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 14 dni roboczych 
od chwili zgłoszenia tego faktu przez Kupującego faksem na numer ……………… lub pocztą 
elektroniczną na adres …………………., przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji 
zawierający ujawnione rozbieżności i wady i po otrzymaniu próbek reklamowanego towaru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację zawiadamiając Zamawiającego o zajętym 
stanowisku faksem na numer (83) 371-83-55 lub mail: sekretariat@spzozmc.pl a po uwzględnieniu 
reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych, 
licząc od uznania reklamacji.  

5. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar. 
6. Wymiana towaru na wolny od wad następuje na koszt Wykonawcy. 
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe na skutek 

niewłaściwego postępowania Zamawiającego, tzn. postępowania niezgodnego z instrukcją producenta. 
 

§ 7 
ZMIANA UMOWY 

 

1. Zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu, a zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na postawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Dopuszczalne zmiany 
postanowień zawartej umowy są następujące:  
1) W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu zaoferowanego w formularzu 

asortymentowo – cenowym będącego przedmiotem umowy dopuszcza się zmianę na nowy produkt 
o tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej przedstawionej w ofercie  
lub niższej po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym i pisemnym uzasadnieniu zamiany przez 
Wykonawcę oraz po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

2) Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku 
wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych tj. zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

mailto:dok@eu.biomerieux.com
mailto:sekretariat@spzozmc.pl
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
3) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w pkt. 2. 
4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2. lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów.  

5) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2. lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia.  

6) W przypadku zmiany o której mowa w pkt. 2. lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 
w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

7) Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 2. lit. a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2. lit. b) i c). 

8) Zmiana cen polegająca na ich obniżeniu może być dokonana w każdym czasie. 
 

§ 8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach.  

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

3. Odstąpienie od Umowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 3, przysługuje 
Zamawiającemu również, kiedy dostarczony Przedmiot umowy nie odpowiada opisanemu w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy lub 
zasad współżycia społecznego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 3 w 
przypadku opóźnienia w realizacji postanowień umowy powyżej 10 dni kalendarzowych. 
 

§ 9 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku dwu – krotnego powtórzenia się nieprawidłowości w realizacji umowy przez Wykonawcę  
w zakresie: 

a) nieterminowej dostawy, 
b) dostawy asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w ofercie, 
c) uchybień, co do jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia lub jego terminów ważności, 
d) nieprawidłowości w zakresie załatwienia reklamacji. 

 
§ 10 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego w 
terminie określonym w § 3 ust. 3 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
niewykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia. 



znak sprawy: 4/2020/PN  SIWZ 

 

Strona 25 z 29 
 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy w 
przypadkach: 

a) rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po Stronie Zamawiającego, 
b) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w 

szczególności w sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, bądź nienależyte 
wywiązanie się przez niego z niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda związana z nienależytym wykonaniem 
umowy przewyższa kary umowne, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych.  

§  11 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego przy wykonaniu niniejszej umowy Strony będą dążyły załatwić 
go polubownie w drodze postępowania reklamacyjnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostały załatwione 
polubownie rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Załącznikami do niniejszej umowy jest oferta oraz SIWZ z załącznikami i stanowią jej integralną część. 
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze Stron. 
 

         Zamawiający  Wykonawca 
 
 
 
 
  ………………………………                                                          ……………………………… 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Projekt umowy 

 
UMOWA nr 4/2020/PN 

na dzierżawę analizatora hematologicznego   
 

zawarta w dniu …………-2020 r. w Międzyrzecu Podlaski pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym swoją siedzibę: 
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON 000584484, NIP 538-15-94-357, wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000004756, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym 
przez Wiesława Zaniewicza – Dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
 *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod nazwą „……………………………………………………………………………” z siedzibą w …………………………..,  
ul. ……………………., ……………..…………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS …………………….... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez ............................................. / reprezentowaną przez …………………………………….. 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 
 *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …………………………………, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer ………………, 
PESEL ………………………………, zamieszkałą/-ym pod adresem …………………………………………………………….., 
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „………………………………………………………………” z siedzibą  
w ……………………………….…, ul. ………………………………….. , – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez ………………………………..… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik umowy,  
 
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), dalej zwaną ustawą. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wydzierżawienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

analizatora hematologicznego: ………………………………………………………………….. 
2. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem analizatora hematologicznego, czyli automatycznego 

analizatora hematologicznego ………………………………………………………… i przedmiotowy analizator oddaje 
Zamawiającemu w dzierżawę. 

§ 2 
CENA UMOWY 

1. Całkowita cena netto tytułem czynszu dzierżawnego za okres 48 miesięcy wynosi ……………… PLN /  
2. Całkowita cena brutto tytułem czynszu dzierżawnego za okres 48 miesięcy wynosi ……………… PLN /  

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 
3. Cena wskazana powyżej zgodnie z ofertą złożoną do przetargu obejmuje również min:  

a) dostawę automatycznego analizatora hematologicznego,  
b) dokonanie instalacji analizatora oraz przeszkolenie personelu potwierdzone certyfikatem, 
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c) bezpłatny autoryzowany serwis przez całą dobę w trakcie trwania umowy, a mianowicie 
wykonywanie bezpłatnych przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej oraz 
zapewnienie części zamiennych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dzierżawionego 
analizatora za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych np. odczynników, materiałów zużywalnych, 

d) reakcję serwisu w ciągu 24 godzin, a w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie, bądź 
przedłużającego się czasu usunięcia awarii pokrycie przez Wykonawcę kosztów oznaczeń  
w innym zewnętrznym laboratorium, 

e) trzypoziomową kontrolę wewnątrz laboratoryjną 5 DIFF metrykowaną, dedykowaną dla analizatora, 
tego samego producenta, 

f) dwukierunkową komunikację z laboratoryjnym systemem informatycznym Marcel (posiadanym 
przez laboratorium) oraz podłączenie analizatora do systemu 

g) ubezpieczenie aparatu w szczególności od ryzyka kradzieży i uszkodzenia, w razie zaniechania tego 
obowiązku Wykonawca ponosi związane z tym ryzyko. 

 
§ 3 

WARUNKI DZIERŻAWY ANALIZATORA  
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiotowe urządzenie oddaje Zamawiającemu w dzierżawę.  
2. Wykonawca zapewnia, że analizator hematologiczny posiada aktualne dokumenty potwierdzające, że 

zaoferowany analizator hematologiczny jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami np. deklaracja zgodności i oznakowanie 
znakiem CE, tzn., że oferowany analizator hematologiczny posiada wymogi zgodnie z Ustawą o 
wyrobach medycznych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się oddać do eksploatacji analizator hematologiczny, tj. dostarczyć analizator 
hematologiczny, zainstalować, uruchomić analizator hematologiczny oraz dokonać bezpłatnych 
przeszkoleń personelu w zakresie obsługi i serwisu analizatora z potwierdzonym certyfikatem w 
terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy dzierżawy. 

4. Analizator hematologiczny, Wykonawca dostarczy własnym transportem na swój koszt i ryzyko do 
siedziby Zamawiającego – do Laboratorium SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim w dni robocze (od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00). 

5. Zamawiający będzie używał przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
6. Zamawiający ponosić będzie wszelkie koszty związane z eksploatacją analizatora takie jak: zakup 

odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych.  
7. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, jak również będzie ponosił wszelkie koszty związane  

z serwisem gwarancyjnym. 
8. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć analizator przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób 

nieupoważnionych.  
9. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z analizatora w sposób zgodny z przeznaczeniem, 

instrukcjami przekazanymi przez Wykonawcę oraz postanowieniami niniejszej umowy. 
10. Zamawiający nie będzie udostępniał analizatora osobom trzecim. 
11. Wykonawca zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przedmiotu umowy. 
12. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy. 
13. Okres dzierżawy wynosić będzie 48 miesięcy od dnia oddania do eksploatacji. 
14. Dodatkowe warunki dzierżawy jak również parametry techniczne analizatora zawiera „Opis przedmiotu 

zamówienia – zestawienie wymaganych parametrów technicznych”. 
15. W razie wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, Zamawiający zwróci aparat w stanie nie 

pogorszonym z uwzględnieniem naturalnego zużycia. 
16. Demontaż analizatora oraz jego transport do miejsca przeznaczenia zostanie dokonany przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 
17. Po zakończeniu trwania niniejszej umowy Zamawiający ma prawo pierwokupu dzierżawionego 

analizatora. 
§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
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1. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w § 2 ust. 1. będzie płacony przez Zamawiającego  
w 48 miesięcznych ratach z dołu w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę na rachunek bankowy. 

2. Miesięczna rata czynszu dzierżawnego za dzierżawę automatycznego analizatora hematologicznego 
wynosi: …………………….. + 23 % VAT = …………………………. za jeden miesiąc. 

3. Strony uzgadniają, iż pierwsza rata z tytułu czynszu dzierżawnego płatna będzie za pełny miesiąc 
użytkowania przez dzierżawcę aparatu (tj. pierwszy miesiąc następujący po miesiącu, w którym 
Wykonawca dokonał czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy).  

4. Podstawą zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. 
5. Za datę zapłaty faktury VAT rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w obsługującym go 

banku. 
6. Strony uzgadniają, iż w przypadku nieterminowych płatności ze Strony Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 
 

§ 5 
ZMIANA UMOWY 

1. Zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu, a zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na postawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Dopuszczalne zmiany 
postanowień zawartej umowy są następujące:  
1) Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku 

wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych tj. zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października2002 roku o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w pkt. 1. 

3) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1. lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów.  

4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1. lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia.  

5) W przypadku zmiany o którym mowa w pkt. 1. lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

6) Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 1. lit. a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1. pkt. b) i c). 

7) Zmiana cen polegająca na ich obniżeniu może być dokonana w każdym czasie. 
 

§ 6 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach.  

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

3. Odstąpienie od Umowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 3, przysługuje 
Zamawiającemu również, kiedy dostarczony Przedmiot umowy nie odpowiada opisanemu w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy lub 
zasad współżycia społecznego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 3 w 
przypadku opóźnienia w realizacji postanowień umowy powyżej 10 dni kalendarzowych. 

 
§ 7 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego w 
terminie określonym w § 3 ust. 3 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł. za każdy 
kalendarzowy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł. w przypadkach: 
c) rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po Stronie Zamawiającego, 
d) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w 

szczególności w sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, bądź nienależyte 
wywiązanie się przez niego z niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda związana z nienależytym wykonaniem 
umowy przewyższa kary umowne, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych.  

§  8 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego przy wykonaniu niniejszej umowy Strony będą dążyły załatwić 
go polubownie w drodze postępowania reklamacyjnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostały załatwione 
polubownie rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
2. Załącznikiem do niniejszej umowy są oferta wraz z SIWZ, które stanowią jej integralną część. 
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 

         Zamawiający  Wykonawca 
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