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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
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: poniedziałek - piątek 7:30 ÷ 15:05 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/ 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/ 
Adres skrytki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na ePUAP: 
/SPZOZMC/SkrytkaESP 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214 000 euro prowadzone jest w 
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych - zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - Zamawiający nie 
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 

III. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej.  
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8. 
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje 
informacje o częściach zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podaje nazwy 
Podwykonawców w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) jeżeli są już znani. Zamawiający 
zbada, czy wobec wskazanych Podwykonawców niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, 
zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp wskazane w SWZ. 
Wykonawca w tym zakresie składa oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1  ppkt 1.1 SWZ 
dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

12. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

13. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. 
14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
15. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
 
 

http://www.spzozmc.pl/
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, krwinek i materiałów zużywalnych 

do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową oparta na aglutynacji krwinek 
czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym, do posiadanego przez 
Zamawiającego sprzętu DiaMed (ID-Certifuge 6 S, ID-Incubator 37SI, ID-Pipetor FP-6, ID-Dispenser, ID 
Working Table).  

2. W czasie  trwania umowy wszelkie koszty (wymiana części, serwis, walidacja sprzętu, robocizna, 
dojazdy związane z naprawą zestawu oraz okresową konserwacją i przeglądami) - ponosi 
Wykonawca. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w załączniku nr 2  
do SWZ. 

4. Miejsce dostawy: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski. 

5. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  
33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe, 
33696200-7 Odczynniki do badania krwi. 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia 
zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.  
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
d) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VIII SWZ. 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się  Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 
ustawy PZP, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 
1 ustawy PZP; 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa,  
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) 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 1);  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z 

innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w 
art. 109 ust. 1 pkt 4)  ustawy Pzp tj.: 
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
 

VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW 
DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA 

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów: 

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

W CELU DOKONANIA OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE 
WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY TYMCZASOWO ZASTĘPUJĄCE WYMAGANE PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O 
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UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): 

1.1  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
Załącznik nr 3 do SWZ 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, 
 KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA  WRAZ Z OFERTĄ: 

1.2  Wypełniony  Formularz Oferty  - załącznik  nr 1 do SWZ  

1.3  Wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do SWZ 

1.4  Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone jako oryginał w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy 
czym potwierdzenie za zgodność z oryginałem odbywa się wówczas za pomocą kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego notariusza) do reprezentowania 
Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie 
wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do 
reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, 
chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). 

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 

1.5  Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ 

1.6  Dokument potwierdzający rejestrację zaoferowanych odczynników w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, deklaracja zgodności CE 
dotycząca oferowanego asortymentu zaklasyfikowanego przez producenta jako wyrób medyczny 
(nie dotyczy produktów nie będących wyrobami medycznymi np. końcówek do pipet). 

1.7  Opis przedmiotu zamówienia w języku polskim (dokumenty techniczne: katalog, foldery, ulotka 
lub instrukcja obsługi) zawierający dane techniczne oferowanego asortymentu potwierdzający 
spełnienie wymogów Zamawiającego opisanych w załączniku nr 2a do SWZ.  
W przedłożonym dokumencie, Wykonawca zaznacza numer pozycji załącznika nr 2a do SWZ dla 
danego opisanego parametru - dotyczy asortymentu będącego przedmiotem dostawy 

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE NIE 
KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI: 

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1.8  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, przy czym uzupełnieniu nie podlegają dokumenty dotyczące kryteriów oceny ofert 
odnoszące się do kryteriów jakościowych lub innych związanych z przedmiotem zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę 
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 
1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 
lub 
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 3, aktualne na 
dzień ich złożenia. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
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realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w 
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;  
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp).  

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

7. Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na 
wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić o 
zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego 
wezwania. 

 
IX. WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa, w szczególności:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.  

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 
ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy.  

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który 
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 
ten nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby. 

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
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zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1., 
także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby 

 

X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nin. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców jest 
zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1 nin. SWZ. 

6. Uwaga: Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo 
zamówień publicznych należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

 
XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 

a) miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
b) ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
c) poczty elektronicznej: zamowienia@spzozmc.pl 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

6. Dane niniejszego postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 
się elektronicznie za pośrednictwem: 
a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal, 
b) za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@spzozmc.pl 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 7b adres email. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być składane przez obydwie strony 
drogą elektroniczną, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące 
oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną.  

10. W przypadku składnia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, 
wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie 
umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego. 

11. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SWZ i są 
wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.  

12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
 

XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
Renata Kazimierska (w zakresie przedmiotu zamówienia), tel. 83/371-83-31 
Andrzej Tymoszuk (w zakresie procedury), tel. 83/371-83-24 

 
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni to jest do dnia 16.06.2021 r. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą,  o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 
którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.  
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 7, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody 
do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki 
do unieważnienia postępowania. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności elektronicznie lub w postaci elektronicznej  w 

języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
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3. Rekomendowany format danych .doc,  .docx,  .rtf,  .pdf.  Sposób  złożenia  oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

4.  Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski.  

5. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty do SWZ. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SWZ.  

6. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 z 2020 r.) w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w 
postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku. 

9. Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest 
zobowiązany w trybie art. 18 ustawy Pzp wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów 
potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.) 
tj.: 
a) czy ww. informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa 

lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają 
przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te 
przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze, 

b) czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej, 
c) czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to 

czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w 
przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione). 

 
XV. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17.05.2021 r., do godz. 
10.00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2021 r., o godzinie 11:00 za pomocą funkcjonalności 
„Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
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4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w Formularzu Oferty - jako ceny kompletnej za 

całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT. 
2. Przed obliczeniem ceny oferty, Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z 

wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty 
informacje mające wpływ na wartość zamówienia.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny oferty poprzez wypełnienie wszystkich rubryk w 
formularzu asortymentowo-cenowym na wszystkie oferowane elementy zamówienia, zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ.  

4. W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń 
rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany 
asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca 
wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach 
podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu 
„RAZEM”. 

5. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ, w tym postanowień projektu Umowy, 
oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nin. zamówienia z 
uwzględnieniem zapisów Umowy. 

6. Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. 
uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty 
transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia, podatki w tym VAT, cła, opłat 
granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w 
szczególności (jeżeli dotyczy): instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi 
wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe 
składniki cenotwórcze.  

7. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona 
w razie konieczności wg zasad matematyki. 

8. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą 
Wykonawcę. 

9. Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do 
SWZ) 

10. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ.  

11. W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww. oświadczenie i załącza własne 
odrębne oświadczenie o treści pozytywnej, które musi zawierać: 

a) wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol 
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PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług), 

b) wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. 
c) wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 

zastosowanie. 
12. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 
zostanie przyjęta cena brutto podana słownie. 

14. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp., niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

 

Lp. KRYTERIUM: WAGA: 

1 Cena ofertowa brutto 60 % 

2 Zaoferowane parametry oceniane 40 % 

R a z e m: 100 % 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
Kryterium 1 - Cena ofertowa brutto (C): 
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% x100 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie 
proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 

Kryterium 2 – zaoferowane parametry oceniane (T):   
W kryterium „Zaoferowane parametry oceniane" ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane 
w formularzu asortymentowo-cenowym /Parametry oceniane (załącznik nr 2 do SWZ) w następujący sposób.  
 

Określenie parametru 
Ocena 
punktowa 

Oferowane Odczynniki  
producenta posiadanych przez Zamawiającego urządzeń DiaMed marka BioRad 

tak- 30 pkt. 
nie - 0 pkt. 

Kontrola kwartalna, międzynarodowa certyfikowana  
pochodzi od tego samego producenta co odczynniki 

tak- 10 pkt. 
nie - 0 pkt. 

 
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 
 

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + T, gdzie: 
S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert. 
C – liczba przyznanych punktów za kryterium cena ofertowa brutto. 
T – liczba przyznanych punktów za kryterium zaoferowane parametry oceniane. 
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 



znak sprawy: 4/2021/TP  SWZ 
 

Strona 12 z 29 
 

 

1. Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „Cena ofertowa 
brutto” oraz „Zaoferowane parametry oceniane” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po 
przecinku. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który: 
a) nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu 
b) złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim warunkom zamówienia określonym w niniejszej 

SWZ 
c) złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru 

(uzyskała największą liczbę punktów). 
 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 
Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, o których mowa w niniejszej 
SWZ. 

5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 
 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY 
Szczegółowe projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 
 

XXI. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
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5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp. 
 

XXII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP, 

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 
 

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzonych jednoosobową działalność gospodarczą, 
ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego. 
Zamawiający informuję, że w przypadku: 
- osób fizycznych, 
- osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osoba fizyczną, 
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego,  
- przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. 
 
W związku z powyższym, 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, 
Zamawiający informuję, że: 
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim informuje Pana/nią, że 
administratorem Pana/ni danych osobowych podanych w dokumentacji przetargowej jest Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim przy 
ul. Warszawskiej 2-4. Adres korespondencyjny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4. 
2. Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim  
3. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować 
się poprzez: adres korespondencyjny: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, numer telefonu: 
83/371-83-60, adres e-mail: iod@spzozmc.pl 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
9. posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO **; 
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
10. nie przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych; 

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
  
* Wyjaśnienie:  
skorzystanie 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. 
** Wyjaśnienie:  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
postępowania. 
 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ: 
załącznik nr 1 – formularz oferty, 
załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, 
załącznik nr 2a- formularz asortymentowo-cenowy, 
załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
załącznik nr 4  - oświadczenie Wykonawcy, 
załącznik nr 5 – projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

*Wykonawca: ......................................................................................................................................... 

Adres: ......................................................................................................................... 

Nr KRS/CEIDG/inny: ……………………..…………………  

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................   

Adres skrzynki ePUAP: …………………………………………………………………………… 

Adres e-mail do korespondencji: ........................................................... 

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

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu rozdziału X SWZ – podać informacje dotyczące 
wszystkich Wykonawców. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Sukcesywna dostawa odczynników do pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Zakładu 
Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim”, składam niniejszą ofertę. 

 
Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Specyfikacją Warunków 
Zamówienia (SWZ) w wysokości :  
1. Oferujemy następującą wartość za przedmiot zamówienia: 

CENA NETTO ............................................................................................................................. PLN 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT ........% ............................................................ PLN 

CENA BRUTTO ........................................................................................................................... PLN 

(słownie brutto:...............................................................................................................................) 

2. Oferuję parametry oceniane:   
Oceniane parametry jakościowo – techniczne dotyczące dostaw odczynników, krwinek i materiałów 
zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową oparta na aglutynacji 
krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym, do posiadanego przez 
Zamawiającego sprzętu DiaMed (ID-Certifuge 6 S, ID-Incubator 37SI, ID-Pipetor FP-6, ID-Dispenser, ID 
Working Table). 

Określenie parametru 
Ocena 

punktowa 

Odpowiedź Wykonawcy 
TAK / NIE 

Oferowane Odczynniki producenta posiadanych przez Zamawiającego 
urządzeń DiaMed marka BioRad 

Tak - 30 pkt.   
Nie - 0 pkt. 

 

Kontrola kwartalna, międzynarodowa certyfikowana  
pochodzi od tego samego producenta co odczynniki 

Tak - 10 pkt.   
Nie - 0 pkt. 

 

 
3. Zamówienie: 

zrealizujemy samodzielnie* / zamówienie w zakresie części: ………………………………………………… 
zrealizujemy przy udziale podwykonawcy: …………………………………………………………………….…… 
(podać nazwę, jeśli znana na etapie składania oferty) 
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4. Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia OŚWIADCZAM/-MY, iż następujący zakres usługi zrealizują poszczególni 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  
Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**  
Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________** 
 

** należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej; wypełnić jedynie w 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu rozdziału X SWZ. 
 

5. Wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie prowadził* do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.* 
*Skreślić niepotrzebne. W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa 
dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 11 SWZ. 
 

6. Oświadczam, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / 
średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem / jednoosobową działalnością 
gospodarczą / osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej / inne …………………………… 
(wpisać)*/** 
*niepotrzebne skreślić 
** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie powielić i złożyć dla każdego 
Wykonawcy osobno 
 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str.  
* 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 (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie). 
 

8. Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.) 
zawarte są w …………………….  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję 
skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) w oparciu o 
następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności 
zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i 
wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej): 
………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 
 

9. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu może Zamawiający uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) …………………………………………………………………… 
(podać adresy stron internetowych) 

 
Uwaga!  
Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Sukcesywna dostawa odczynników do pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Zakładu Diagnostyki 

Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” 
(znak sprawy: 4/2021/TP) 

 
Wymagania Zamawiającego: 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, krwinek i materiałów zużywalnych do 

oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową oparta na aglutynacji krwinek 
czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym, do posiadanego przez Zamawiającego 
sprzętu DiaMed marka BioRad (ID-Certifuge 6 S, ID-Incubator 37SI, ID-Pipetor FP-6, ID-Dispenser,  
ID Working Table).  

2. Oferta musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia, wyszczególniony w formularzu 
asortymentowo-cenowym. Nie dopuszcza się możliwości pominięcia którejkolwiek pozycji w formularzu. 

3. W ramach przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby wszelkie koszty (tj. wymiana części, 
serwis, walidacja sprzętu, robocizna, dojazdy związane z naprawą posiadanego przez Zamawiającego 
sprzętu DiaMed marka BioRad (ID-Certifuge 6 S, ID-Incubator 37SI, ID-Pipetor FP-6, ID-Dispenser, ID 
Working Table) oraz okresową konserwacją i przeglądami - ponosił Wykonawca. 

4. Wymagane ilości zostały opisane w załączniku nr 2a do SWZ, tj. w Formularz asortymentowo-cenowy. 
5. Ilości asortymentu przewidzianego niniejszą SWZ, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć ceny zawartej 
umowy. Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego 
zadania. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach zadania 
Zamawiający może wykorzystać w razie zaistnienia takiej potrzeby. Wykonawcy nie przysługują 
roszczenia z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu, niż określona niniejszą SWZ.  

6. Oferowane wyroby, stanowiące przedmiot postępowania muszą pochodzić z bieżącej produkcji i 
posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

7. Wszystkie odczynniki muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co do 
opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać pozwolenie dopuszczające do 
obrotu. 

8. Warunki realizacji zamówienia. 
a) Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną 24 miesięczną dostawę odczynników, materiałów 

zużywalnych (szczegółowo określonych w załączniku nr 2a do SIWZ) dla Zakładu Diagnostyki 
Laboratoryjnej w SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. 

b) Dostawy realizowane będą sukcesywnie, zgłaszanych przez pracownika Zamawiającego w miarę 
potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawa do magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 
SPZOZ Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4. 

9. Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu 
przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność 
Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i 
właściwościach, ale innego producenta. 

10. Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot 
zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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Załącznik nr 2a do SWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 
Sukcesywna dostawa odczynników do pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim do posiadanego sprzętu DiaMed marka BioRad 
 (ID-Certifuge 6 S, ID-Incubator 37SI, ID-Pipetor FP-6, ID-Dispenser , ID-Working Table) 

Lp. Opis badania 
Liczba Badań 
/ na 24 m-ce 

Wielkość 
opak 

 / na 24 m-ce 

Liczba 
opakowań 

na 
 24 m-ce 

Cena 
jedn. 

netto/op 

Wartość 
netto 

(zł) 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto (zł) 

Nazwa handlowa/Nr 
katalogowy/producent 

  BADANIE PRZEGLĄDOWE P/C i próba zgodności                 

1 
Pełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin 

grupowych Profil karty (A, B,, DVI-ctl/A1,B) na jednej karcie   
1440  

       

2 

Pełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin 
grupowych Profil karty (A, B, DVI+, DVI-/A1,B) na jednej 

karcie)  Podać nazwy klonów DVI+/DVI- i metodykę do karty 
na etapie składania oferty. 

120  

       

3 
Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krw. 

wzorcowych w PTA LISS i próba zgodności 
1720  

       

4 
Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu 

PTA LISS i NaCl)  1 op. = 200 oznaczeń 
1720  

       

5 
Zestaw 2 krwinek wzorcowych do grupy krwi  1 op. = 200 

oznaczeń  

1440  
       

 KONTROLA JAKOŚCI          

6 

Międzynarodowa zewnątrz laboratoryjna kontrola jakości 
potwierdzona certyfikatem. 

Wykonawca dostarcza kontrolę co 6 m-cy 
4         

  
MATERIAŁY ZUŻYWALNE potrzebne do wykonania ww. 

ilości badań (liczone w opakowaniach) 
          

7 Odczynnik LISS  4         

8  Końcówki do pipety   6000 szt.         

RAZEM         
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Wymagania graniczne: 
1. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych         
2. Termin ważności: krwinek firmowych minimum 4 tygodnie po otwarciu, a mikrokarty PTA/BTA - minimum 12 miesięcy po otwarciu    

3. Pokojowa temperatura przechowywania kart.          

4. Dostawa asortymentu wg harmonogramu na dany rok         

5. Dostawa krwinek transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-80C potwierdzona wydrukiem.    

6. Wszystkie odczynniki, krwinki  kontrolne i dzierżawiony sprzęt od jednego producenta celem walidacji metody       

7. Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych z panelem 3 krwinkowym zawierającym antygen Cw muszą być gotowe do użycia (max. wielkość 

op. 3x10 ml)         

8. Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych, zawiesina krwinek poniżej 1%        

9. Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn  fabrycznie wypełnionych odpowiednim odczynnikiem lub surowicą oraz  podłożem separującym   

10. Przedłożenie oceny jednostki notyfikowanej (podać jej numer) zgodności odnośnie możliwości stosowania oferowanych odczynników z posiadanym 

sprzętem (dla odczynników równoważnych).   

11. Dla poz. 1-3 karty z fabrycznie naniesionymi odczynnikami monoklonalnymi. Profile dostępne na jednej karcie.      

12. W okresie obowiązywania umowy wszelkie koszty obsługi i walidacji sprzętu zapewnia Wykonawca.  

13. Wymagane profile zgodne z opisanymi dostępne na jednej karcie. Podać nazwy klonów A-B-D pozycji 1-3.  

14.  Oferowane odczynniki zgodne z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach Medycznych tj. w szczególności zgodne z instrukcją obsługi wirówki ID-Centrifuge 6 S, 12SII 

(Instrukcja obsługi ), która stanowi:        

rozdz. 1.1 Przeznaczenie i sposób użytkowania:          

„Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”  

rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty:          

„W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart:          

ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów) 

ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie 

bezpośredniego testu Coombsa);           

ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”         

15. Zgodność oferowanych odczynników z instrukcjami obsługi posiadanego sprzętu 

16. Dla pozycji gdzie występują mikrokarty wymagane jest dostarczenie (ulotek w jęz. polskim) opisu produktu i metodyki wykonania badań  

17. Przedłożone oryginalne ulotki sprzętu w języku polskim w celu potwierdzenia spełnienia warunków granicznych      

18.  Wszystkie odczynniki i krwinki muszą spełniać wymogi zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących krwiolecznictwa .  
Uwaga!  
Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

w postępowaniu pn.: Sukcesywna dostawa odczynników do pracowni Immunologii Transfuzjologicznej 
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Międzyrzecu Podlaskim” 
(znak sprawy: 4/2021/TP) 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4) ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o fakultatywne przesłanki wykluczenia wymienione przez 
Zamawiającego w rozdziale VII SWZ. 
 

3. *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (*podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 lub art. 109 ust. 1 ustawy Pzp).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych podjąłem następujące środki naprawcze (opisać szczegółowo):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. *Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
niniejszym postępowaniu (jeśli dotyczy). 
 

5. *Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………
…………………………… w następującym zakresie:…………………………………………………………….……………………… 
 

6. *Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia 
z nn postępowania o udzielenie zamówienia.  
W załączeniu oświadczenie ww podmiotu zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

7. *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 nn postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
 

8. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu i w pozostałych 
dokumentach załączonych do oferty są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z 
pełną świadomością sankcji związanych z odpowiedzialnością za składanie nieprawdziwych 
dokumentów lub oświadczeń. 

 

*wykreślić stosowne punkty jeśli nie dotyczy 
 
Uwaga!  Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Sukcesywna dostawa odczynników do pracowni Immunologii Transfuzjologicznej 
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” (znak sprawy: 4/2021/TP),  
 
oświadczam, że: 
 
Oferowane przeze mnie wyroby spełniają wszystkie wszelkie wymagania opisane 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w przypadku 

wyrobów medycznych spełniają wszelkie wymogi dopuszczenia i wprowadzenia do 

obrotu medycznego oraz używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.). 

 
 
 
 
 
 

Uwaga!  Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 
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Załącznik nr 5 do SWZ 
Projekt umowy 

UMOWA nr 4/2021/TP 
zawarta w dniu ……………… 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 Marka Zawadę – Dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
 *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „……………………………………………………………………………” 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 .............................................1 / reprezentowaną przez …………………………………….. 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2, 
 
 *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 umowy3,  
 

a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 
2019 r., poz. 2019, ze zm.) 

§ 2 
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, krwinek i materiałów zużywalnych 
do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową oparta na aglutynacji krwinek 
czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym, do posiadanego przez Zamawiającego 
sprzętu DiaMed marka BioRad (ID-Certifuge 6 S, ID-Incubator 37SI, ID-Pipetor FP-6, ID-Dispenser, ID 
Working Table), według złożonej oferty w ramach formularza asortymentowo – cenowego, który wraz z 
ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia środkiem transportu, na własny koszt  
i ryzyko, w zależności od rodzaju wyrobów i ich przeznaczenia, do magazynu Zakładu Diagnostyki 
Laboratoryjnej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. 

3. Zamawiający zastrzega, iż ilości asortymentu przewidzianego niniejszą umową mogą ulec zmianie w 
zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może 
przekroczyć ceny umowy określonej w § 7 ust. 1. 

 
1

 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.   
2

  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.   
3

  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.   
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający 
wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego zadania. Pozostałe 
25% ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach zadania Zamawiający może 
wykorzystać w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej 
w zdaniu pierwszym nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze 

5. Wykonawca oświadcza, że asortyment stanowiący przedmiot niniejszej umowy jest dopuszczony do 
obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na potwierdzenie czego na każde 
wezwanie Zamawiającego przedłoży w wyznaczonym terminie stosowny dokument dopuszczający dany 
wyrób/produkt do obrotu i używania na terenie Polski, strony katalogowe wyrobu oraz karty 
charakterystyki (o ile dotyczy). 

§ 3 
Realizacja dostaw 

1. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia 
umowy. 

2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

3. Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430. 
4. Miejscem dostawy jest: Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, 

mieszczący się przy ul. Warszawskiej 2-4 w Międzyrzecu Podlaskim. 
5. Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo -

asortymentowych w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania faksowego, e-mail lub pisemnego 
zamówienia. 

6. W przypadku trwałego wycofania przedmiotu umowy z rynku przez Producenta, Wykonawca 
zobowiązany będzie do niezwłocznego pisemnego powiadomienia oraz udokumentowania tego faktu 
Zamawiającemu. 

7. W przypadku o którym mowa w § 3 ust. 6 zawarta umowa przestaje wiązać strony w tym zakresie od 
dnia skutecznego powiadomienia Zamawiającego o przyczynach uzasadniających jej wypowiedzenie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź okresowych promocji 
wprowadzonych przez producenta lub Wykonawcę. Ewentualne zmiany cen nie stanowią zmiany 
postanowień niniejszej umowy i nie wymagają zawarcia odrębnego aneksu. 

9. Wykonawca w przypadku wystąpienia braków w realizacji zamówienia na odczynniki niezwłocznie 
wskaże ewentualne braki w dostawie – telefonicznie do Laboratorium: tel. 83/371-83-31, fax: 83/ 371-
83-55, e-mail: sekretariat@spzozmc.pl 

10. W przypadku zaprzestania używania danego materiału medycznego w Szpitalu, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do rezygnacji z dostawy bez konieczności ponoszenia kar umownych i wypłaty 
odszkodowań. 

§ 4 
Wykonanie zastępcze 

1. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania 
interwencyjnego zakupu u innego źródła na koszt i ryzyko Wykonawcy (transport, różnica w cenie). 
Zamawiający obciąży Wykonawcę fakturą za dokonany zakup. Skorzystanie z przedmiotowego 
uprawnienia nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczania kar umownych do czasu zrealizowania 
dostawy zastępczej. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie powyższej należności z faktury za kolejną dostawę. 
 

§ 5 
Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych dostaw 

1. Termin dostaw sukcesywnych może być przedłużony jeżeli realizacja zamówienia zostanie opóźniona z 
przyczyn działania siły wyższej lub okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. W takim przypadku Wykonawca zobligowany będzie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o 
przyczynach opóźnienia oraz przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności. 
Nowy termin dostawy zostanie uzgodniony przez strony. Powyższa zmiana terminu realizacji nie wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy. 

mailto:sekretariat@spzozmc.pl
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§ 6 
Serwis 

1. W czasie trwania niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywał na własny koszt przeglądy, 
konserwacje i naprawy posiadanego przez Zamawiającego sprzętu DiaMed marka BioRad i zapewni w 
ramach sukcesywnej dostawy, autoryzowany serwis do wykonania tych czynności oraz zobowiązuje się 
do utrzymywania zestawu w pełnej sprawności. Serwis w ramach niniejszej umowy nie obejmuje 
uszkodzeń wynikających z wadliwej eksploatacji urządzenia, kiedy to koszty naprawy pokrywał będzie 
Zamawiający.  

2. Zamawiający wymaga, możliwość zgłoszenia awarii 24h/dobę w ciągu 365 dni, a czas oczekiwania na 
serwis maksymalnie wynosił będzie do 24h od chwili zgłoszenia awarii. 

3. Naprawy sprzętu w razie jego awarii zostaną wykonane w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia każdej 
awarii. 

4. W przypadku wystąpienia dłuższej awarii, tj. powyżej 24h, Wykonawca dostarczy na czas usunięcia awarii 
urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach. 

5. W okresie oczekiwania na aparat zastępczy Wykonawca zapewni możliwość wykonywania niezbędnych 
badań w innym dostępnym laboratorium na koszt Wykonawcy łącznie z kosztami transportu. 

6. W okresie obowiązywania umowy zestaw objęty będzie gwarancją i Wykonawca będzie dokonywał 
serwisu technicznego i przeglądu zestawu nieodpłatnie co najmniej jeden raz w roku. 

7. Zamawiający dopuszcza wymiany/uzupełnienia elementów składowych zestawu w sytuacji, gdy 
wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony. 
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być 
niekorzystne dla Zamawiającego. 

8. W przypadku braku możliwości korzystania z zestawu z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający 
jest upoważniony do zaprzestania zamawiania odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności 
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kar umownych. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wartość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie będzie wyższa niż kwota 

netto …………………. zł wraz z podatkiem VAT tj., brutto ……………………………. zł   
 (słownie brutto: …………………………………………………………………………….. złotych ……………/100), 
Wartość szacunkowa umowy nie stanowi podstaw do wysuwania przez Wykonawcę jakichkolwiek 
roszczeń w stosunku do Zamawiającego, bez względu na wartość faktycznie zamówionych artykułów w 
okresie obowiązywania umowy.  

2. Ceny jednostkowe odczynników podane są na formularzu asortymentowo-cenowym, będącym 
załącznikiem do niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie z tytułu dostawy płatne będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej i 
doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w terminie 30 
dni od dnia jej otrzymania, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy skalkulowane na zasadach określonych w niniejszej umowie, stanowi 
wyłączne wynagrodzenie, jakie przysługuje Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy i obejmuje wszelkie dodatkowe koszty jakie będzie musiał w związku z tym ponieść Wykonawca, 
w szczególności opłaty podatkowe, koszty transportu, ubezpieczenia, przeszkolenia pracowników 
Zamawiającego itp.  

5. Wykonawca gwarantuje niezmienność zaoferowanych cen netto przez okres trwania umowy. Strony 
zgodnie dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 

6. Ceny, o których mowa w ust. 3 ulegają automatycznemu obniżeniu w okresach promocji  
i rabatów cenowych Wykonawcy w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca o takich okresach jest 
zobowiązany poinformować Zamawiającego.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług;  
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, lub  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa 
w ust. 9.  

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia 
się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 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 albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

11. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego.  

12. Za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga złożenia przez wykonawcę wniosku o zawarcie aneksu wraz z uzasadnieniem wysokości 
dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 7 lit. b i c.  

 

§ 8 
Siła wyższa 

1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jeżeli 
wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej powstałe po 
dacie podpisania umowy. 

2. W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi 
prawnej o: 
- charakterze niezależnym od stron 
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy 
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności 

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na 
możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez 
ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 tiret 1-3 są spełnione: 
a) wojna, działania wojenne , inwazja, działania wrogów zewnętrznych 
b) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny 
c) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel Wykonawcy, 

podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców 
d) amunicja wojskowa., niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne 

z wyjątkiem tych które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot 
udostępniający zasoby. 

e) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy, powodzie 
f) wykopaliska archeologiczne 
g) wstrzymanie lotów 

4.  Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia 
przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia jeżeli 
opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest 
wynikiem zdarzenie siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od 
nieterminowych płatności jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły wyższej. 
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6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na 
wywiązywanie sie z jej zobowiązań , strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę 
podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich 
okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich 
obowiązków wynikających z umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 180 dni niezależnie do 
jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane wykonawcy z wyżej 
wymienionej przyczyny każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 
dniowego terminu okresu wypowiedzenia. 

§ 9 
Reklamacje 

1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy: 
a) jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie, a wady i uszkodzenia te 

nie powstały z winy Zamawiającego lub 
b) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w umowie lub 
c) dostarczone produkty równoważne nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, 

funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany będzie wymienić zakwestionowaną dostawę na nową, wolną od wad na 
własny koszt i ryzyko. 

2. Reklamację z tytułu niewłaściwej ilości i jakości dostarczonego towaru Zamawiający może składać 
Wykonawcy w terminie: 
a) do 3 dni - reklamacja ilościowa – od dnia dostawy towaru, 
b) do 15 dni - reklamacja jakościowa – od dnia dostawy towaru. 
Podstawą rozpatrzenia w/w reklamacji stanowić będzie protokół wewnętrzny SPZOZ Międzyrzec Podlaski 
sporządzony na tą okoliczność. 

3. Reklamacja powinna być załatwiona przez Wykonawcę w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych 
od daty złożenia reklamacji, nie później jednak niż do godziny 1400 trzeciego dnia roboczego, do 
uzupełnienia brakującego lub wymiany wadliwego towaru na swój koszt, bezpośrednio do siedziby 
Zamawiającego. 

4. Jeżeli Wykonawca w wymienionym terminie, nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia 
zgłoszonej reklamacji (ilościowej lub jakościowej) uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w 
całości. 

5. Wszczęte postępowanie reklamacyjne uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty faktur. 
6. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy lub też zwleka z rozpatrzeniem reklamacji 

Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania interwencyjnego zakupu u innego źródła na koszt 
Wykonawcy. 

7. Trzykrotne udokumentowane dostarczenie wadliwego towaru lub towaru niezgodnego z zamówieniem 
pod względem ilościowym i asortymentowym upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. 

§ 10 
 Kary umowne tytułu dostaw 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty: 
a) za zwłokę w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto 
niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w dostawie ponad termin 
określony umową, jednak nie mniej niż 10 zł., z zastrzeżeniem § 5 niniejszej umowy, 
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 20% wynagrodzenia liczonego od wartości brutto niezrealizowanej umowy, 
c) w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 9 ust. 3, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w kwocie 300,00 zł. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego 
do skorzystania z uprawnień określonych w § 9 ust. 5. 

2. Jeśli rzeczywista szkoda przekroczy wysokość kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
przekraczającego karę umowną. 



znak sprawy: 4/2021/TP  SWZ 
 

Strona 27 z 29 
 

3. W przypadku usterek sprzętu lub braku możliwości korzystania z niego, Zamawiający nie będzie 
zobowiązany do zamawiania odczynników i materiałów zużywalnych. 

4. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę, terminu o którym mowa w § 3 ust. 5) umowy zapłaci on 
karę umowną w wysokości 100,00 złotych brutto za każde 24 godziny opóźnienia. 

5. Łączna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, wynosi 50% 
wartości brutto umowy określonej w §7 ust. 1 umowy. 
 

§ 11 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 
a) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie 
nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
b) Zamawiający stwierdzi, że dostarczony zestaw nie posiada zadeklarowanych parametrów 
technicznych opisanych w SIWZ lub opisanych funkcjonalności.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia oraz musi zawierać 
uzasadnienie. 

§ 12 
Istotne zmiany umowy 

1. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: 
a) zmiany nie powodujące zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu realizacji 

zamówienia tj. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), 
2) zmiany nazwy handlowej oferowanego przedmiotu Umowy, 
3) zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu Umowy. W takim przypadku nastąpi przeliczenie 

ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań, 
4) zmiany wyglądu opakowań wprowadzonych przez producenta, 
5) zmiany zasad etykietowania przedmiotu Umowy wskutek zmienionych regulacji prawnych, 
6) zmian numerów katalogowych, 
7) wystąpienia braku przedmiotu Umowy na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. 

wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji), a istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym 
samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż określona w 
umowie, 

b) zmiany w zakresie asortymentu objętego przedmiotem umowy nie powodujące zmian wysokości 
wynagrodzenia oraz zmian terminu realizacji zamówienia tj: 
1) dopuszcza się możliwość wystąpienia zmian asortymentu (dot. między innymi zmiany nr 

katalogowego, nazwy handlowej produktu, sposobu konfekcjonowania, wprowadzenia 
zamiennika lub produktu nowszej generacji) przy zachowaniu jego minimalnych parametrów 
jakościowych określonych w Umowie i przy cenie nie wyższej niż określona w Umowie oraz 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 

2) zmian asortymentu objętego przedmiotem Umowy spowodowanego zmianą przepisów prawa 
lub zmian w wykonywanych procedurach medycznych, 

3) w przypadku zaistnienie incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu 
równoważnego o tych samych lub wyższych parametrach i zastosowaniu za wyraźną zgodą 
zamawiającego, 

4) dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanego przedmiotu Umowy innym pod warunkiem, 
że będą spełniać wszystkie minimalne wymogi jakościowe przedstawione w SIWZ, a dodatkowo 
ze względu na zmiany produkcyjne czy technologiczne jakość produkowanych materiałów 
medycznych okaże się nie gorsza niż pierwotnie oferowane, wprowadzony zostanie do 
sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany lub udoskonalony. 
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c) zmiany w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 
1) dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości poszczególnego asortymentu – zmiana ta może być 

związana ze zmianą obowiązujących przepisów, zmianą w wykonywanych procedurach 
medycznych, różnego – nierównomiernego wykorzystania poszczególnego przedmiotu Umowy. 
Przy czym Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie 60 % wartości umowy. 
Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwało roszczenie do zrealizowania całości 
umowy oraz naliczania kar umownych. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie 
ustalone za faktycznie zrealizowane dostawy, 

2) zmiany stawki podatku VAT (zarówno w górę jak i w dół). W przypadku zmiany stawki podatku 
VAT cena netto nie ulegnie zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w 
obowiązującej wysokości, 

3) w przypadku braku dostępności produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
(np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) a nie istnieje możliwość zastąpienia go 
produktem o tym samym zastosowaniu. W takim przypadku umowa przestaje w tym zakresie 
wiązać strony, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do zrealizowania całości umowy. 
Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość niezrealizowanej dostawy. 

d) zmiana terminu realizacji umowy: 
1) w przypadku gdy w czasie trwania umowy nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy pod 

względem ilościowym lub kwotowym, a strony wyrażą wolę jej kontynuacji, Umowa zostanie 
przedłużona na dotychczasowych zasadach do czasu zrealizowania całości zamówienia, jednak 
nie dłużej niż o kolejne 6 miesięcy, 

2) dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania umowy jeżeli zwiększy się liczba 
wykonywanych badań a przedmiot Umowy zostanie zrealizowany, 

3) dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia 
siły wyższej, o której mowa w § 7 uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do 
usunięcia skutków działania siły wyższej, 

4) w przypadku, o którym mowa w § 5 Umowy. 
2. Zasady wprowadzania zmian do umowy. 

a) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej 
stronie wniosek na piśmie na adres wskazany w umowie. 
b) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 
c) Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o 
danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
d) Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 
Klauzula informacyjna 

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 niniejszą umową 
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 realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego niniejszą 
umową. 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 

mailto:iod@spzozmc.pl
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Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Zakład narusza 
przepisy Rozporządzenia. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

§ 14 
Informacje poufne 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w 
trakcie realizacji Umowy, które są tajemnicą przedsiębiorstwa w tym poufnymi informacjami 
handlowymi lub jako takie traktowane są przez drugą Stronę. W szczególności za dane takie uznaje się: 
dane osobowe pacjentów, dane osobowe pracowników Zamawiającego, dane finansowe Zamawiającego 
oraz jego kontrahentów. 

2. Zamawiający, jako Administrator Danych Osobowych powierza przetwarzanie zbioru danych osobowych 
pacjentów Wykonawcy. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy. 
4. Wykonawca gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych pochodzących od Zamawiającego 

dopuszczeni będą wyłącznie pracownicy i współpracownicy Wykonawcy. 
5. Wykonawca oświadcza, że po podpisaniu umowy dostarczy w terminie 14 dni oświadczenia o 

zachowaniu w tajemnicy danych osobowych podpisane przez personel Wykonawcy dedykowany do 
realizacji Umowy, w celu wydania jego członkom imiennych upoważnień, zgodnie z art. 37 ustawy o 
ochronie danych osobowych. 

6. Każdorazowo przy zmianie personelu Wykonawcy dedykowanego do realizacji Umowy Wykonawca 
będzie zobligowany do dostarczenia oświadczeń dla nowo powołanych członków personelu Wykonawcy 
w celu wydania upoważnień oraz anulowania upoważnień dla odwołanych członków personelu 
Wykonawcy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w 
szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. Zamawiający ma prawo realizacji 
obowiązku kontroli poprzez żądanie od Wykonawcy udzielenia pisemnych wyjaśnień we wspólnie 
ustalonym terminie lub jeżeli okażą się one niewystarczające, poprzez inspekcję lokalizacji, w których 
przetwarzane są powierzone dane osobowe. 

8. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzasadnionych wskazań Zamawiającego mających na celu 
usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 
we wspólnie ustalonym terminie. 

§ 15 
Inne postanowienia 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy, liczony od daty jej zawarcia. 
2. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. 
3. Strony nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
4. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy 

ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 
5. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie 

rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. 
 
 
 
WYKONAWCA              ZAMAWIAJĄCY  

 


