
 1 

25/2016 
SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA DOSTAWĘ  

/Post ępowanie poni Ŝej kwoty okre ślonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstaw ie  
art. 11 ust. 8 ustawy PZP. / 
 

I. Informacje wprowadzaj ące 

Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” zaprasza do składania ofert w postępowanie prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. 
Przedmiotem post ępowania jest zamówienie na dostawy odczynników do h ematologii wraz z 
dzier Ŝawą analizatora. 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych wraz  z późniejszymi zmianami, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zmiana moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W 
przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim 
podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej 
zawierającej SIWZ i będzie dla nich wiąŜąca. 

UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

 „Zamawiający” – Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” 

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami 

„Zamówienie” – naleŜy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 
szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŜy ofertę na wykonanie 
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

Dane Zamawiaj ącego: 
Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” . ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin 
NIP: 617 218 9328 
KRS: 0000354792 
Dokładny adres do korespondencji: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. 
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14 
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62  3322359 
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: logistyka@szpitaljarocin.pl 
Znak Postępowania: 25/2016 
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŜy posługiwać się tym znakiem. 
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II. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawy odczynników do hematologii wraz z dzierŜawą 
analizatora zgodnie z zał. nr 3 oraz niniejszą siwz. 
 
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych z apewniaj ąca wykonanie 90.000  oznacze ń  
w ci ągu 3 lat. 
 
Wszystkim uŜytym w siwz nazwom/oznaczeniom  własnym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą 
wyrazy ,, lub równowaŜne”. Zamawiający posłuŜył się nazwą własną/oznaczeniem producenta jedynie dla 
ułatwienia opisu przedmiotu zamówienia. 
Uwaga: oferowany asortyment odpowiadać musi warunkom określonym w dokumentach 
dopuszczających go do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami , sprzęty medyczne w szczególności 
z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm)  
 
III. Opis cz ęści zamówienia.   
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
  
IV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych .  
  
V. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej . 
 
VI.Termin wykonania zamówienia . 
  
36 m-cy od podpisania umowy 
 
VII. Warunki udziału w post ępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez 
zamawiającego i dotyczą: 
 
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
 
2. Wykonawca moŜe 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 innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, Ŝe realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy 
5. Zamawiający moŜe, na kaŜdym etapie postępowania, uznać, Ŝe wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeŜeli zaangaŜowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy moŜe mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
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VIII. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w 
post ępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie p rzez oferowane dostawy wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego.  
 
1. Do oferty kaŜdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 2 oraz 2 a) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa 
w ust. VIII.1 niniejszej SIWZ składa kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym kaŜdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w  
pkt VIII.1 niniejszej SIWZ.  
4. Zamawiający nie Ŝąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VIII.1 
niniejszej SIWZ.  
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyŜej 
oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym, nie krótszym niŜ  5 dni, terminie aktualnych na dzień złoŜenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:  
 
1) Foldery lub karty katalogowe opisujące oferowany sprzęt  medyczny 
 
2) Wypełniony i podpisany zał. 3 - Wymagania minimalne stawiane analizatorowi do hematologii  
 
6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaŜe zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku 
przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złoŜeniem oświadczenia, wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
7.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  
8. JeŜeli wykonawca nie złoŜy oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złoŜenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ŝe mimo 
ich złoŜenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania.  
 

IX. Pozostałe dokumenty wymagane  przez Zamawiaj ącego. 
 
Do oferty naleŜy dołączyć: 
 
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy /zał. 1/  
2) Załącznik cenowo-asortymentowy sporządzony zgodnie ze wskazanymi  w zał. 3 ilościami badań  
zawierający w ujęciu tabelarycznym takie dane jak nazwa handlowa, producent, jednostka miary ,ilość, 
cena netto szt/op, cena brutto szt/op ,wartość brutto (Wartość brutto dla poszczególnych pozycji naleŜy 
obliczyć przez pomnoŜenie Ŝądanej ilości szt/op przez cene netto szt/op, a następnie powiększenie tego 
iloczynu o podatek VAT)  podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy– naleŜy ująć w 
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cenie bezwzględnie wszystkie  odczynniki  diagnostyczne i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 
wskazanej ilości badań . 
3)Pełnomocnictwa określone w pkt XIII.3) oraz XIII.5) SIWZ. 
 
 
X. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadcze ń i dokumentów, a tak Ŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę z 
Wykonawcami. 
 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w pkt VIII niniejszej SIWZ (równieŜ w przypadku ich złoŜenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ.  
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. ,ul. Szpitalna 1, 63-200 
Jarocin, bud. F pok.14 
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@szpitaljarocin.pl, a faksem na nr 62 33 22 359.  
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w 
formie elektronicznej wymagają na Ŝądanie kaŜdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania.  
6. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
7. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w 
którym upływa połowa terminu składania ofert  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  
8. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
ust. 10. Pkt 7 niniejszej SIWZ.  
9. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
1) w kwestiach formalnych – Karolina Łubińska, Tomasz Roguszczak tel. 62 33 22 321 
2) w kwestiach merytorycznych –  Renata Maciejewska tel. 62 33 22 340 

 

XI. Wymagania dotycz ące wadium .  
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
XII. Termin zwi ązania ofert ą. 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od ostatniego terminu składania ofert. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 14 
SIWZ. 
XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1)Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować 
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  
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2)Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, 
niezaleŜnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. Oferenci zobowiązują się 
nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 
4 Ustawy. 

3)Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz 
zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. JeŜeli oferta i załączniki 
zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy naleŜy dołączyć właściwe 
pełnomocnictwo lub upowaŜnienie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy , które winno mieć określony zakres oraz być dołączone do oferty w oryginale lub w kopii 
potwierdzonej „za zgodność„ przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

4)Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 
osoby uprawnione (upowaŜnione) . Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum/podmioty 
występujące wspólnie , do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do ich 
reprezentowania w trakcie postępowania (pełnomocnictwo moŜe takŜe obejmować uprawnienie do 
zawarcia umowy).  

5)W przypadku oferty składanej  przez konsorcjum/podmioty występujące wspólnie (wymagana jest 
zgodność z art. 23 ustawy) naleŜy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo z określonym zakresem 
umocowania dla wyznaczonego lidera podpisane przez wszystkich członków konsorcjum/podmioty wyst. 
wspólnie . KaŜdy z członków konsorcjum/podmiotów wyst. wspólnie jest zobowiązany złoŜyć 
oświadczenie wskazane w pkt. VIII.1  

 
6)KaŜdy Wykonawca moŜe przedstawić tylko jedną ofertę.  

7)Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki 
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego 
zastrzeŜenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych 
dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w 
Ustawie. 

 8)Ofertę naleŜy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 
wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta 25/2016 nie 
otwierać przed dniem 05.01.2017 roku, do godz. 10:10 ”. Na wewnętrznej kopercie naleŜy podać nazwę i 
adres Wykonawcy. 

9)Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to 
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania 
formy pisemnej. 

10)Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio 
podpunkt 9) niniejszego punktu. Na kopercie zewnętrznej naleŜy dodatkowo umieścić zastrzeŜenie  
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 

Termin składania ofert upływa  05.01.2017 o godz. 10:00  . Oferty złoŜone po tym terminie zostaną 
zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŜszego terminu ma data i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Oferty naleŜy dostarczyć do: Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, 
bud. F pok.14 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2017 o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego Szpital 
Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.12. 
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Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informację, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP 
 
 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w zł cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT – jeŜeli występuje. Ceną oferty jest wartość brutto. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki. 
3. Cena moŜe być tylko jedna. 
 
 
XVI. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia  
      między zamawiaj ącym a wykonawc ą.  
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN 
  
XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz  
      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz spos obu oceny ofert. 
 
Cena 100% 
 
Wartość punktowa kryterium ceny „C” będzie obliczana według wzoru  : 
C  = (najniŜsza proponowana cena / cena oferty ocenianej) x 100 
 
Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 
ofertom, wypełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wyniki 
zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą traktowane jako wartość punktowa oferty. 

 
XVIII. Informacj ę o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty  
     w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia pub licznego. 
 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania kaŜdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia 
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
 
XIX. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy   
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
XX. Wzór umowy jak ą Zamawiaj ący zawrze  z wybranym Wykonawc ą 
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Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie 
podpisana umowa dostawy. 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących 
przypadkach: 
- jeŜeli w ogólnodostępnej ofercie wykonawcy pojawi się wyrób spełniający parametry minimalne 
określone w SIWZ  – obniŜka ceny oraz zmiana nazwy handlowej , za zgodą Zamawiającego, 
- obniŜki ceny przez producenta – zmiana ceny,  
- w wyniku uzasadnionych przesłanek których nie moŜna było przewidzieć w momencie podpisywania 
umowy powodujących , Ŝe wykonanie części zamówienia nie leŜy w interesie Zamawiającego :  
zaprzestania produkcji danego asortymentu, stałego zmniejszenia ilości zlecanych badań – zmniejszenie 
zakresu lub wielkości zamówienia wraz z obniŜeniem ceny, na Ŝądanie Zamawiającego.  
Dopuszcza się moŜliwość przedłuŜenia czasu trwania umowy: 

- w przypadku nie wykorzystania w obowiązującym okresie umowy ilości asortymentu wskazanej w 
zał. nr 1 do umowy 

- w przypadku zwiększenia zakresu zamówienia na podstawie art.144. 
Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- a wykonawca wykaŜe, Ŝe zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 
 
XXI. Postanowienia dotycz ące jawno ści protokołu post ępowania o udzielenie zamówienia: 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnienia postępowania. 
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, 
zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 
Ujawnienie treści ofert, protokołu oraz załączników odbywać się będzie  wg następujących zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku, 
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępniania dokumentów   i informacji, 
3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność 

przeglądania, 
4) zamawiający umoŜliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji  
5) udostępnianie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin 

jego pracy – urzędowania. 
6) Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek kopię protokółu   

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku  
      post ępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1. KaŜdemu Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak 
dla postępowań poniŜej  określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
XXIII. Zamawiaj ący Ŝąda wskazania przez Wykonawc ę w ofercie cz ęści zamówienia , której 
wykonanie powierzy podwykonawcom . 
 
Załączniki :  

1) Formularz ofertowy 
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2) i 2 a) Oświadczenia 
3) Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania minimalne stawiane analizatorowi do hematologii 
4) Umowa –Wzór 

 
 
 
 
 
 
 
          ZATWIERDZAM: 
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25/2016                                                                                                                           Zał.1 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Dostawy odczynników do hematologii wraz z dzier Ŝawą analizatora  
                                    
Dane dotycz ące oferenta 
 
Nazwa.................................................................................................................... 
 
Siedziba................................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks...................................................................................................... 
 
e-mail...................................................................................................................... 
 
nr NIP...................................................................................................................... 
 
nr REGON............................................................................................................... 
 
Dane dotycz ące Zamawiaj ącego  
 
SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE SPÓŁKA Z O.O. 
SZPITALNA 1 
63-200 JAROCIN 
tel/fax 62 33 22 350 / 62 33 22 359 
 
Typ/nazwa/model  , producent , rok produkcji  ofero wanego analizatora: 
 

1. ........................................................................................................................... 
 

Cena cało ści zamówienia zgodnie z zał. 3 ( odczynniki i mater iały zu Ŝywalne +  czynsz za 36 m-cy ) 
 
cena netto..................................zł 
 
(słownie: .................................................................................................................) 
 
podatek VAT............................zł 
 
cena brutto............................... zł 
 
(słownie: .................................................................................................................) 

 
W tym : 
 
1) cena odczynników i materiałów zuŜywalnych  
 
cena netto..................................zł     podatek VAT............................zł 
 
cena brutto............................... zł 
 
 
 
2)czynsz dzierŜawny za 1 miesiąc 

        
cena netto..................................zł    podatek VAT............................zł 
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cena brutto............................... zł 
 
 
 
Wybranie mojej oferty jako najkorzystniejszej nie prowadzi / prowadzi* do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp ( w przypadku powstania 
obowiązku podatkowego naleŜy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dotyczy wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
 
Oświadczam, Ŝe wymieniona powyŜej kwoty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia – zgodnie z otrzymaną i sprawdzoną przeze mnie dokumentacją , 
a oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania i parametry wskazane w zał. nr 3 do 
siwz – Opis przedmiotu zamówienia. 
UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
Oświadczam, Ŝe akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy oraz zobowiązuję się  do jej 
zawarcia na przedstawionych w nim warunkach. 
Oświadczam, Ŝe oferowany asortyment odpowiada warunkom określonym w dokumentach 
dopuszczających go do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Oferuję termin płatności 60 dni. 
 
 
PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniŜsze części zamówienia (jeŜeli jest to wiadome naleŜy 
równieŜ podać dane proponowanych podwykonawców): 
1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................................................... 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
1 ........................................................................... 
2 ........................................................................... 
ZastrzeŜenie oferenta: 
Zgodnie z art. 8 ustawy Oferent zastrzega, iŜ wymienione niŜej dokumenty składające się na ofertę nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 
1 ........................................................................... 
2 ........................................................................... 
3 ........................................................................... 
4 ...........................................................................                                                                          
 

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

                                                                                                                                          (imię i nazwisko)                      
                                                                       podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy        

 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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                        Załącznik nr 2 do SIWZ    

            Zamawiaj ący: 

SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE  
SPÓŁKA Z O.O. 
SZPITALNA 1 
63-200 JAROCIN 

Wykonawca: 

…………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników do hematologii 
wraz z dzierŜawą analizatora prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. oświadczam, 
co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      SIWZ w pkt VII. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :  
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Oświadczam, Ŝe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ w pkt VII polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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  Załącznik nr 2a do SIWZ 
 
            Zamawiaj ący: 
 

SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE  
SPÓŁKA Z O.O. 
SZPITALNA 1 
63-200 JAROCIN 

 
Wykonawca: 
……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników do hematologii 
wraz z dzierŜawą analizatora prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. oświadczam, 
co następuje: 
 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 . Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, Ŝe następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Zał.4 
UMOWA  DZIERśAWY/wzór 

ANALIZATORA WRAZ  Z  DOSTAW Ą ODCZYNNIKÓW  
Nr   

 
 

NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej “Umową”) zostaje zawarta dnia 
.2016 r. 
POMIĘDZY: 
„Szpitalem Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o.  z siedzibą w Jarocinie, ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców nr KRS 0000354792, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o 
kapitale zakładowym w wysokości 36.994.000,00 zł., NIP 6172189328 , Regon 301415604 
 reprezentowanym przez : 
Marcina Jantasa – Prezesa 
(zwanym dalej “Zamawiającym”) 
a 
........................., wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr ......................... 
reprezentowanym przez : 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................ 
(zwanym dalej “Wykonawcą”) 
 
 
 
 
ZWAśYWSZY, śE: 
Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Towarów zgodnie z tym 
jak zostały one określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączonych do niniejszej Umowy  Oferta 
Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego; 
 
DLATEGO TEś Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 
Następujące dokumenty wymienione poniŜej stanowią integralną część Umowy: 
Załącznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na  
Załącznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia ................ na  
Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie. 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest dzierŜawa :  

Analizatora .................................................................o wartości...........zwanego dalej  „urządzeniem” oraz 
dostawa odczynników  diagnostycznych i materiałów eksploatacyjnych  zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej 
umowy. 

 
§ 2 

 
 
1. Wykonawca dostarczy Urządzenie , zainstaluje i uruchomi je w laboratorium Zamawiającego w Szpitalu 

Powiatowym w Jarocinie przy ul. Szpitalnej 1  na swój koszt w ciągu maksimum 5 dni od podpisania umowy. 
Przekazanie Urządzenia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron, 
stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 2 szkoleń dla pracowników Zamawiającego w 
terminie 1 m-ca od dnia podpisania niniejszej umowy , z zakresu obsługi nowego aparatu i metodyki 
wykonywania badań. 

3. Aparat oraz odczynniki   muszą posiadać waŜne dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o 
wyrobach medycznych.   

4. Ilość zakupionych odczynników w stosunku do ilości wymienionych w zał. nr 1 moŜe ulec  niewielkim zmianom w 
zaleŜności od potrzeb Zamawiającego . 

5. Ceny jednostkowe odczynników diagnostycznych oraz materiałów eksploatacyjnych określone są w załączniku   
nr 1 do niniejszej umowy. 
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6. Cena netto obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą i opłatami celnymi. Do podanych cen netto naleŜy 
doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT. 

7. Płatność za odczynniki zostanie dokonana przelewem na  konto wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury . 

8. Zmiany cen jednostkowych brutto mogą nastąpić w wyniku ustawowej zmiany stawek podatku VAT . 
 
 

§ 3 
 
1. Dostawa odczynników i materiałów zuŜywalnych następować będzie sukcesywnie na podstawie składanych 

przez Zamawiającego zamówień w ciągu maksimum 3 dni roboczych  licząc od daty złoŜenia zamówienia . 
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczane towary odpowiadać będą warunkom określonym w dokumentach 

dopuszczających je do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
3. Za toŜsamość i jakość dostarczonych towarów w okresie ich waŜności odpowiedzialny jest Wykonawca. 
4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad fizycznych dostarczonych towarów Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę telefonicznie oraz za pomocą faxu. Zawiadomienie będzie stanowiło 
podstawę reklamacji. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni od daty otrzymania 
dokumentów stwierdzających w/w braki, a w przypadku jej uwzględniania dostarczy/wymieni reklamowany towar 
w ciągu następnych 5 dni.  

5. Za nieterminowa dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5 % wartości brutto danej dostawy za kaŜdy 
dzień opóźnienia. 

 
 

§  4 
 
1. Strony ustalają wysokość  miesięcznego czynszu dzierŜawnego w wysokości  

netto:  
        brutto                                                                                                                            
       Strony ustalają, Ŝe czynsz dzierŜawny o którym mowa w ust. 1 płatny będzie  przelewem na  konto wskazane na    
       fakturze w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
2. Zamawiający w przypadku uchybienia terminom zapłaty, zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe. 

 
 

§ 5 
 
Zamawiający zobowiązuje się uŜytkować Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem i  wymogami prawidłowej 
eksploatacji oraz  zabezpieczyć Urządzenie przed kradzieŜą i niepoŜądanym działaniem osób trzecich. 

 
§  6 

 
1. Na czas trwania dzierŜawy  ceduje na rzecz  Zamawiającego prawa i obowiązki właściciela wynikające z 

gwarancji i oświadcza, Ŝe w dniu instalacji Urządzenia przekaŜe kartę gwarancyjną stanowiącą załącznik do 
niniejszej umowy. 

2. W czasie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego uŜytkowania Urządzenia, nie 
wynikające z winy Zamawiającego oraz niezbędne przeglądy w ilości min. wynikającej z DTR urządzenia 
świadczone będą przez  Wykonawcę bezpłatnie. Czas trwania gwarancji zgodny z gwarancją producenta ( nie 
krótszy niŜ  czas trwania umowy) określa karta gwarancyjna. 

3. Wykonawca gwarantuje moŜliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę przez wszystkie dni w roku. 
4. Wykonawca gwarantuje, Ŝe w przypadku awarii uniemoŜliwiającej wykonanie badań przez okres dłuŜszy niŜ 24 

godziny od momentu przystąpienia do usunięcia awarii, zapewni ich wykonanie do momentu usunięcia awarii na 
własny koszt w innej placówce laboratoryjnej  czynnej 24 h na dobę. Wyniki do odbioru w ciągu 12 godz. od 
momentu dostarczenia próbek. 

5. W przypadku niemoŜności dokonania naprawy Urządzenia w okresie dłuŜszym niŜ 7 dni Wykonawca , na własny 
koszt , zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu moŜliwość zachowana ciągłości wykonywania badań wym.   w 
zał. nr 1 np. poprzez wstawienie urządzenia zastępczego zaakceptowanego, przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 



 17 

§  7 
 
1. Zamawiający  nie moŜe bez zgody Wykonawcy udostępniać Urządzenia do uŜytkowania osobom trzecim ani go 
poddzierŜawiać. 
2. Wykonawca nie moŜe przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w 
części. Wykonawca moŜe jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone Towary lub przenieść 
obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań naleŜnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą 
Zamawiającego wyraŜoną na piśmie. 

§  8 
 

Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierŜawy. 
 

§ 9 
 
1. Zamawiający zobowiązany jest umoŜliwić Wykonawcy odbiór  Urządzenia znajdującego się w stanie nie 

pogorszonym ponad zuŜycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 14 dni od daty zakończenia umowy. 
 

§ 10 
 
1. Umowę zawarto na czas określony od dnia............do dnia ................... 
2. KaŜdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 60-dniowego terminu  wypowiedzenia. 
3. Trzykrotne udokumentowane nieterminowe dostarczenie towaru upowaŜnia  kupującego do zerwania umowy bez 

wypowiedzenia. . 
 

§ 11 
1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: 
- jeŜeli w ogólnodostępnej ofercie wykonawcy pojawi się wyrób spełniający parametry minimalne określone w SIWZ  – 
obniŜka ceny oraz zmiana nazwy handlowej , za zgodą Zamawiającego, 
- obniŜki ceny przez producenta – zmiana ceny,  
- w wyniku uzasadnionych przesłanek których nie moŜna było przewidzieć w momencie podpisywania umowy 
powodujących , Ŝe wykonanie części zamówienia nie leŜy w interesie Zamawiającego :  
zaprzestania produkcji danego asortymentu, stałego zmniejszenia ilości zlecanych badań – zmniejszenie zakresu lub 
wielkości zamówienia wraz z obniŜeniem ceny, na Ŝądanie Zamawiającego. 
Dopuszcza się moŜliwość przedłuŜenia czasu trwania umowy: 

- w przypadku nie wykorzystania w obowiązującym okresie umowy ilości asortymentu wskazanej w zał. nr 1 
do umowy 

- w przypadku zwiększenia zakresu zamówienia na podstawie art.144. 
Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- a wykonawca wykaŜe, Ŝe zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 
 

 
§ 12 

 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności zgody drugiej strony oraz zachowania 
formy pisemnej. 

§ 13 
 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego ora z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§  14 
 
Ewentualne spory wynikłe na tle umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy siedzibie Zamawiającego. 
 

§  15 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
WYKONAWCA                                                                                                   ZAMAWIAJ ĄCY 

   


