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Nr sprawy: 6/2020


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 214 000 EURO zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
Informacje ogólne
Zamawiający:	   Szpital Rejonowy w Raciborzu im dr Józefa Rostka
Adres zamawiającego:           ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org
Adres skrzynki ePUAP:         Szpitalraciborz/SkrytkaESP
Strona internetowa:                www.szpital-raciborz.org
Numer telefonu:                     32 755 37 37 
Numer faksu:	                     32 755 50 49
Godziny urzędowania:           od 7:00 do 14:35.
Podstawa prawna:
■ Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) (dalej, jako Pzp).

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych, których szacunkowa ilość określona jest w formularzu cenowym nr 6/2020, stanowiącym załącznik nr 1:

Pakiet nr 1 - Igły, kaniule, strzykawki
Pakiet nr 2 - Przyrządy do przetaczania krwi i płynów
Pakiet  nr  3 - Rękawice medyczne
Pakiet  nr  4 - Rękawice do przygotowywania cystostatyków
Pakiet nr 5 - Fartuchy, maski, serwety sterylne
Pakiet nr 6 - Jałowe, jednorazowe obłożenia operacyjne cz. I 
Pakiet nr 7  - Jałowe, jednorazowe obłożenia operacyjne cz. II 
Pakiet nr 8 - Zespolenia ortopedyczne - cement kostny cz.I
Pakiet nr  9 - Zespolenia ortopedyczne - cement kostny cz.II
Pakiet nr 10 - Zespolenia ortopedyczne - gwoździe, płytki i wkręty
Pakiet nr 11 - Zespolenia ortopedyczne - implanty do zabiegu stawu biodrowego 
Pakiet nr 12 - Zespolenia ortopedyczne - srubopłytki DSB i DSK
Pakiet nr 13  - Zespolenia ortopedyczne - implanty do zespoleń kości długich
Pakiet nr 14 - Zespolenia ortopedyczne - wyroby stosowane w zabiegach ortopedycznych
Pakiet nr 15 - Zespolenia ortopedyczne - endoprotezy pierwotne stawu kolanowego
Pakiet nr 16 - Wyroby stosowane w operacjach kręgosłupa cz.I
Pakiet nr 17 - Wyroby stosowane w operacjach kręgosłupa cz.II
Pakiet nr 18 - Wyroby stosowane w operacjach kręgosłupa cz.III
Pakiet nr  19 - Wyroby stosowane w anestezjologii 
Pakiet nr  20 - Wyroby urologiczno - chirurgiczne
Pakiet nr 21 - Wyroby stosowane w intensywnej terapii
Pakiet nr 22 - Wyroby do znieczuleń i intubacji
Pakiet nr 23 - Wyroby do kaniulacji
Pakiet nr 24 - Wyroby do drenażu ran i pola operacyjnego
Pakiet nr 25 - Wyroby stosowane w zabiegach operacyjnych
Pakiet nr 26 - Wyroby stosowane w endoskopii
Pakiet nr 27 - Wyroby stosowane w terapii nerkozastępczej do aparatu Multifiltrat cz. 1
Pakiet nr 28 - Wyroby stosowane w terapii nerkozastępczej do aparatu Multifiltrat cz. 2
Pakiet nr 29 - Paski do glukometrów 
Pakiet nr 30 - Pieluchomajtki
Pakiet nr 31 - Drobne wyroby szpitalne
Pakiet nr 32 - Sterylny, drobny sprzęt szpitalny 
Pakiet nr 33 - Kombinezony i półmaski filtrujące
Pakiet nr 34 - Niesterylny, drobny sprzęt szpitalny cz 1
Pakiet nr 35 - Niesterylny, drobny sprzęt szpitalny cz 2
Pakiet nr 36 - Rękawy do sterylizacji i foliowe opakowania posterylizacyjne
Pakiet nr 37 - Testy kontroli sterylizacji
Pakiet nr 38 - Testy kontroli sterylizacji typu HALLOW
Pakiet nr 39  -  Wyroby do sterylizacji plazmowej
Pakiet nr 40 - Włókniny do zestawów ciężkich
Pakiet nr 41 - Sterylizacja - papier krepowy i absorpcyjny
      
2. Kod CPV: 33141000-0   -   jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne. 
3. Dostawa wyrobów medycznych, odbywać się będzie w  terminach podanych na arkuszach formularzy cenowych, a gdy ich nie określono, to odpowiednio: 
- dla pakietów 1-7, 19-26, 29-41: dwa razy w tygodniu z dostawą do 48 godzin, 
- dla pakietów 8-18, 27-28: codziennie do 24 godzin, 
od złożenia zamówienia przez Kierownika Apteki Szpitalnej - pisemnie email - chyba że zamawiający określi termin dostawy dłuższy; poszczególne dostawy odbywać się będą w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 11:00, a jeżeli dostawa przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy lub poza godzinami pracy, wtedy nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. 
Wszystkie dostawy odbywać się będą, transportem dostawcy lub innym, zawsze na jego koszt, łącznie z rozładunkiem i przeniesieniem dostawy do pomieszczeń magazynowych, na wskazane przez przedstawiciela zamawiającego regały.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie nie więcej niż - 20% wartości umowy, ponieważ ilości poszczególnych pozycji określił szacunkowo.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w ramach zawartej umowy asortymentu ilościowego w pakietach w zależności od potrzeb, z zachowaniem cen jednostkowych i wartości umowy, po uzyskaniu zgody wykonawcy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączania poszczególnych pozycji z wyszczególnionych pakietów. 
7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się poszczególne zadania (pakiety) wykazane w załączniku nr 1. Brak oferty cenowej nawet w jednej pozycji danego pakietu spowoduje odrzucenie oferty w tym zakresie.
8. Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru. 
9. Wszystkie oferowane przez dostawcę wyroby medyczne, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski, na podstawie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. 
10. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej wskazanej w ofercie. 
11. Na żądanie zamawiającego, w przypadku powstania wątpliwości co do zgodności zaoferowanego wyrobu z warunkami SIWZ, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, dostarczyć próbki lub dokumenty oferowanego asortymentu, w zależności od wskazań zamawiającego. 
12. Warunki określone przez zamawiającego dodatkowo na poszczególnych formularzach cenowych muszą być spełnione przez oferenta. Brak wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
14. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety.

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wyłączeniem składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.
Zamawiający przewiduje zmianę umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.	Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Zamawiającego.

III.	Termin realizacji zamówienia
Sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2022 r. 
IV.	Wymagania od Wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-	nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-8,
-	spełniają warunki udziału w postępowaniu.

V. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu

l.p.
Nazwa warunku
Sposób oceny warunku
1.
Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego




Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów, do których przekazania zostanie 




wezwany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona tj. :




1)posiadanie zdolności technicznych w zakresie świadczenia dostaw: 
a) posiadanie zdolności technicznych w zakresie świadczenia dostaw - na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2.
Potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-8
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów, do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona tj. :




1)	posiadanie odpisu z właściwego rejestru - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
2) posiadanie   zaświadczenia   właściwego   naczelnika   urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków- na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, 
3)	posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego - na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   
     Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:
-	pkt.2 tabeli:
a) ppkt. 1, 2, 3, 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
-	ppkt. 1- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
-	ppkt. 2, 3- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),
-	ppkt. 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp.
B.	 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby.
C.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie
            Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VII. Wadium
Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 76 150,00 zł. (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) na wszystkie pakiety, przy czym dla poszczególnych pakietów wadium wynosi:
      Pakiet nr 1:  3 500,- (słownie zł.: trzy tysiące pięćset),
      Pakiet nr 2:  1 500,- (słownie zł.: jeden tysiąc pięćset), 
      Pakiet nr 3:  8 500,- (słownie zł.: osiem tysięcy pięćset), 
      Pakiet nr 4:    50,- (słownie zł.: pięćdziesiąt), 
      Pakiet nr 5:  6 000,- (słownie zł.: sześć tysięcy), 
      Pakiet nr 6:    100,- (słownie zł.: sto),
      Pakiet nr 7:   700,- (słownie zł.: siedemset),
      Pakiet nr 8:     50,- (słownie zł.: pięćdziesiąt),
      Pakiet nr 9:    50,- (słownie zł.: pięćdziesiąt), 
      Pakiet nr 10:  100,- (słownie zł.: sto), 
 Pakiet nr 11: 3 500,- (słownie zł.: trzy tysiące pięćset), 
 Pakiet nr 12:   200,- (słownie zł.: dwieście), 
 Pakiet nr 13:   400,- (słownie zł.: czterysta), 
 Pakiet nr 14:  1 000,- (słownie zł.: jeden tysiąc), 
 Pakiet nr 15:  2 500,- (słownie zł.: dwa tysiące pięćset), 
 Pakiet nr 16:  1 000,- (słownie zł.: jeden tysiąc), 
 Pakiet nr 17:  2 000,- (słownie zł.: dwa tysiące),  
 Pakiet nr 18:  3 000,- (słownie zł.: trzy tysiące), 
 Pakiet nr 19:  1 500,- (słownie zł.: jeden tysiąc pięćset), 
 Pakiet nr 20:  1 500,- (słownie zł.: jeden tysiąc pięćset), 
 Pakiet nr 21:      500,- (słownie zł.: pięćset), 
 Pakiet nr 22:  2 000,- (słownie zł.: dwa tysiące), 
 Pakiet nr 23:    500,- (słownie zł.: pięćset), 
 Pakiet nr 24:  1 000,- (słownie zł.: jeden tysiąc), 
 Pakiet nr 25:  2 000,- (słownie zł.: dwa tysiące), 
 Pakiet nr 26:  1 000,- (słownie zł.: jeden tysiąc), 
 Pakiet nr 27:   800,- (słownie zł.: osiemset), 
 Pakiet nr 28:  1 500,- (słownie zł.: jeden tysiąc pięćset), 
 Pakiet nr 29:    200,- (słownie zł.: dwieście), 
 Pakiet nr 30:  1 000,- (słownie zł.: jeden tysiąc), 
 Pakiet nr 31:    500,- (słownie zł.: pięćset), 
 Pakiet nr 32:    300,- (słownie zł.: trzysta), 
 Pakiet nr 33:  21 000,- (słownie zł.: dwadzieścia jeden tysięcy), 
 Pakiet nr 34:    5 000,- (słownie zł.: pięć tysięcy), 
 Pakiet nr 35:    250,- (słownie zł.: dwieście pięćdziesiąt), 
 Pakiet nr 36:   200,- (słownie zł.: dwieście), 
 Pakiet nr 37:    150,- (słownie zł.: sto pięćdziesiąt), 
 Pakiet nr 38:     500,- (słownie zł.: pięćset), 
 Pakiet nr 39:     100,- (słownie zł.: sto), 
 Pakiet nr 40:     200,- (słownie zł.: dwieście), 
 Pakiet nr 41:     300,- (słownie zł.: trzysta). 
  
DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
Na potwierdzeniu wniesienia wadium należy wyszczególnić pakiety oraz kwoty wadium w pakietach, na które składana jest oferta. Podać należy również kwotę końcową (za wszystkie pakiety) po podliczeniu kwot jednostkowych.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

Konto bankowe: ING Bank Śląski  05 1050 1328 1000 0022 1301 4679. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)	pieniądzu,
2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)	gwarancjach bankowych,
4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 109, poz. 1158).
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.


Informacje dodatkowe:
1)	wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
2)	w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, dokument należy dołączyć do oferty, 
       3)	wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4
Pzp,
4)	Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,
5)	wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregokolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

VIII.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (przetargi@szpital-raciborz.org).
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (TED) lub numer referencyjny postępowania, tj. 6/2020:
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji);
2) drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital-raciborz.org.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.).
4. 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. 
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB. 
6. 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.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, ponadto klucz publiczny stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
- od strony merytorycznej: Kierownik Apteki Szpitalnej, Joanna Fidziańska,
tel. 32 755 52 36, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 14.00.
- od strony formalnej: Specjalista ds. zamówień publicznych, Leszek Gołuchowski,
tel. 32 / 755 50 80, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 14.00.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia 
treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. Zmiana terminu składania ofert nie ma wpływu na termin składania wniosków z zapytaniem
10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający umieści na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.
11. Zamawiający prosi o załączanie do oferty Formularzy cenowych również w formie edytowalnej (exel). 

IX.	Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty terminu składania ofert.

Lp.
Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.
2. 
Wypełniony Formularz cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ
Wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
3.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ-załącznik nr 5 do SIWZ) - wypełniony przez Wykonawcę w częściach:
- Część I - „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego",
- Część II - „Informacje dotyczące Wykonawcy" - pkt. A, B, C, D,
. Część III - „Podstawy wykluczenia" - pkt. A, B, C, D,
Część IV „Kryteria kwalifikacji":
- pkt. A ppkt. 1
- pkt. C ppkt. 1b 
- Część VI „Oświadczenia końcowe".
Potwierdzenie wniesienia wadium 

Oferta musi zawierać:






X.	Zawartość oferty


UWAGA:
Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Komisję Europejską
(http://ec.europa.eu/growth/espd) w celu elektronicznego wypełnienia formularza JEDZ/ESPD. Po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” Wykonawca ma możliwość stworzenia nowego JEDZ (opcja Create response).

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego. Wygenerowany w serwisie eESPD plik xml może zostać zapisany przez Wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD. Tak przygotowany formularz, po jego podpisaniu, zostaje przekazany Zamawiającemu wraz z ofertą.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia(JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podwykonawców.

Złożenie JEDZ wraz z ofertę na nośniku danych (CD, pendrive) nie spełnia wymagań przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1219 ze zm.), co jest równoznaczne z jego niezłożeniem.

XI.A Dokumenty, do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp.

Lp.
Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5.
Oświadczenie, iż oferowane przedmioty zamówienia spełniają wymogi określone przepisami ustawy z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679); Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia kserokopii dokumentów  dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania na terenie Polski na każde żądanie Zamawiającego.


Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3 tabeli.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3 tabeli dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

XI B. Grupa kapitałowa

      Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekaże Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 3) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XII. Sposób składania ofert
X. Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania podstawowe:
1) 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 do formularza do komunikacji.
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
6) Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie. 
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty:     
1) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital-raciborz.org. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
XIII.	Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 19.01.2021 r. do godziny 1000

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
2) złożenie oferty w innej formie niż określona w SIWZ.
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3, 
47-400 Racibórz, Dział Zamówień Publicznych, w dniu:

w dniu 19.01.2021 r. o godzinie 1015

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
6. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.szpital-raciborz.org informacje z otwarcia ofert podając informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Zmiana lub wycofanie oferty:
1. 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.
2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

XIV.	Sposób obliczenia ceny oferty
1)	Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
2)	Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert
1)	Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
2)	W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona
oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1.
Cena
100%
Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena: 
Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie 
Cena najniższa otrzymuje 100 pkt.
Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:
Cena najniższa pakietu x z oferty 
_________________________________  x   100 pkt. =	ilość punktów dla pakietu x
Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej                                  z oferty ocenianej o wyższej cenie

Sposób obliczania ceny w formularzu cenowym: 
ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto x  % Vat  + wartość netto = wartość brutto (cenę jednostkową i wyliczone wartości należy podać do 2-ch miejsc po przecinku). 
3)	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
4)	Zamawiający po wyborze oferty informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
-	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
-	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
-	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
-	unieważnieniu postępowania,
-	podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
oraz zamieści informację na stronie internetowej BIP.
5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
6)	Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do
SIWZ.
7)	Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.





XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. W przypadku umowy, której wartość przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w punkcie VII niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wadium”.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi wykonawca, którego oferta została wybrana, najpóźniej w dniu podpisania umowy pod rygorem odstąpienia od umowy bez winy Zamawiającego.


XVII.	Wykaz załączników:
- Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
- Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
- Oświadczenie w zakresie podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
- Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
- JEDZ stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
- Klucz publiczny dla danego postępowania generowany przez miniPortal stanowi załącznik nr 6 do SIWZ


XVIII.	Istotne warunki umowy
      Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ - wzór umowy.


XIX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.






                 Zatwierdzam,	................................................................................
                                                                      data/podpis


Załącznik nr 2. 



…………………………                                                                               ……………………………
(miejscowość i data)                                                                                    (pieczątka Wykonawcy)



FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na  „Dostawa wyrobów medycznych wg formularza cenowego 
nr  6/2020” dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, 

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 


1.   Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

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

           2.   Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

           ……………………..………………………………………………………………….
         NIP:	.Nr KRS: ……………………………….
         Numer telefonu		
         Poczta e-mail	……………
         Adres skrzynki EPUAP: ……………………………………………….


3. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Pakiet nr 1: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 2: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 3: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),

Pakiet nr 4: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 5: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 6: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 7: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 8: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 9: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 10: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 11: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 12: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 13: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 14: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 15: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 16: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 17: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 18: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 19: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),


Pakiet nr 20: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 21: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 22: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 23: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 24: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 25: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 26: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 27: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 28: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 29: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 30: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 31: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 32: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 33: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 34: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 35: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),


Pakiet nr 36: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 37: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 38: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 39: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 40: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),
Pakiet nr 41: 
netto: ...........................  zł.    podatek VAT: ..................  zł.  brutto: ........................... zł.
(słownie:............................................................................................................................zł. brutto),

4. Termin płatności wynosi 60 dni.

5.   Oświadczamy, iż:
    - zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,
    - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
    - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
      zamówienia.

6. Udzielimy 12  miesięcy gwarancji i rękojmi na dostarczone wyroby medyczne, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.


7. Wadium w kwocie ........................... zł. zostało wniesione w dniu ......................................
w formie ..................................................................................................................................... .

8. Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ):
……………………………………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………………………………….………. 

9. Osoba uprawniona do kontaktów z zamawiającym:
Imię: …………………………...., Nazwisko: ………………………………
Nr telefonu: ……………………., Nr faksu: …………………..…....
Adres e-mail…………………………………

10. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:
Imię: ………………………...., Nazwisko: ……………..……………..
Nr telefonu: ……………………., Nr faksu: …………………..…....
Adres e-mail…………………………………….

11. Wykonawca jest/nie jest małym/średnim przedsiębiorcą.*

12. Nr konta wykonawcy: …………………………………………………………………….


Na ......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.





                                                                         ………………………………………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób   upoważnionych    przez Wykonawcę)






 Niepotrzebne skreślić































Załącznik nr 3. 





…………………………                                                                               ……………………………
(miejscowość i data)                                                                                    (pieczątka Wykonawcy)
                                                                                                                   


OŚWIADCZENIE
w zakresie podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020”, oświadczam, że:

Nie przynależymy* do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.
	Przynależymy* do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu. W związku z tym poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
	.....................................................


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


(...) ....................................................


* niepotrzebne skreślić



……………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez  niego)                                                       









Załącznik nr 4.
Wzór umowy nr 6/2020 
na dostawę wyrobów medycznych
wg formularza cenowego nr 6/2020

zawarta w Raciborzu w dniu ..................... r. pomiędzy Szpitalem Rejonowym im. dr Józefa Rostka z siedzibą w Raciborzu 47-400 przy ul. Gamowskiej 3, działającym jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem 0000045513, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez dyrektora Ryszarda Rudnika,  

a.....................................................................................................................................................
zwanym w dalszym ciągu „Dostawcą” bądź „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................,
zarejestrowanym w: .........................................................................................................................., 
Nr KRS: .............................., NIP: .......................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr 6/2020. 
§ 2 
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych wg formularza cenowego nr 6/2020, pakiet nr …, który stanowi integralną część niniejszej umowy, do magazynu apteki Szpitala Rejonowego przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu, łącznie z rozładunkiem i przeniesieniem dostawy do pomieszczeń magazynowych, na wskazane przez przedstawiciela zamawiającego regały.

§ 3
Obowiązki stron umowy

1. Do obowiązków Dostawcy należeć będzie:
a) dostawa wyrobów medycznych, odbywać się będzie w  terminach podanych na arkuszach formularzy cenowych, a gdy ich nie określono, to odpowiednio: 
- dla pakietów 1-7, 19-26, 29-41: dwa razy w tygodniu z dostawą do 48 godzin, 
- dla pakietów 8-18, 27-28: codziennie do 24 godzin, 
od złożenia zamówienia przez Kierownika Apteki Szpitalnej - pisemnie email - chyba że zamawiający określi termin dostawy dłuższy; poszczególne dostawy odbywać się będą w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 11:00, a jeżeli dostawa przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy lub poza godzinami pracy, wtedy nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie, 
b) dostawa zamówionych wyrobów na podstawie faktur, którymi objęte będą dostawy, stosownie do poszczególnych zamówień, 
c) dostawa przedmiotu zamówienia wraz z opisem - w języku polskim - wszystkich dostarczonych produktów. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) odbiór towarów w miejscach i terminach zawartych w §2 i w §3, ust.1,
b) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację postanowień umowy.  

§ 4
Wynagrodzenie

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę netto do: ........................ PLN  (słownie: ................................................................................................................../100). Do kwoty netto doliczony jest podatek Vat wg obowiązujących aktualnie przepisów.

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy należność za dostarczony towar, po otrzymaniu faktury VAT. 
3. Należność płatna będzie w terminie 60 dni na rachunek Dostawcy o numerze: 
……………………………………………………………………………………………………….., przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Dostawca oświadcza, iż bank, który prowadzi rachunek Dostawcy, na który przekazywane będą wpłaty z tytułu dostaw wynikających z umowy, prowadzi działalność operacyjną w Polsce. 
Zmiana rachunku bankowego Dostawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy, przy czym Zamawiający nie będzie miał możliwości odmowy podpisania stosownego aneksu.
Płatności będą dokonywane przelewem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w tym podatek VAT będzie zapłacony jedynie w walucie polskiej na numer rachunku bankowego prowadzonego zgodnie z polskim prawem bankowym dla waluty polskiej. Dostawca oświadcza, że wskazany przez niego w Umowie numer rachunku bankowego jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. ze zm.), dalej ustawa o VAT. W przypadku, gdy rachunek bankowy Dostawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Dostawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. Dostawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu.
Dostawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu ewentualnej utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.  
4. Dostawca będzie dostarczał Zamawiającemu towary ujęte w załączniku nr 1 do umowy, w cenach określonych w umowie. 
5. Ceny wyrobów medycznych objętych umową, ulegają zmianie w przypadku zmiany cen urzędowych. W przypadku zmiany w okresie trwania umowy stawki Vat, zmianie ulega kwota podatku Vat i cena brutto, natomiast cena netto pozostaje niezmienna.
6. W przypadku zmiany stawki podatku Vat w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę i nie wymaga sporządzenia aneksu. 
7. W odniesieniu do towarów importowanych, ceny towarów objętych umową ulegają zmianie w przypadku zmian kursu waluty powyżej 10% (w stosunku do ceny ujętej w formularzu cenowym), zgodnie z tabelą NBP.
8. W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach uzgodnionych przez Strony w odrębnym porozumieniu. 


§ 5
Czas trwania umowy

1. Umowę zawiera się na okres: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2022 r. 
2. Zgodnie z art. 145  ustawy Prawo Zamówień Publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w sytuacji zmian kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (względnie innego publicznego płatnika świadczeń zdrowotnych), które skutkują brakiem możliwości kontynuowania umowy w dotychczasowym kształcie, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 30  dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca:
a) uchyla się od wykonania umowy, 
b) realizuje przedmiot umowy odmiennie niż w sposób przewidziany warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą lub warunkami niniejszej umowy, 
c) uchyla się od wykonania zaleceń pokontrolnych.,  
Zamawiający może pisemnie zwrócić się o podjęcie działań – w określonym w wezwaniu terminie – mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.
4. W przypadku gdy Wykonawca w terminie, o którym mowa w pkt. 3 nie podejmie działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień, Zamawiający upoważniony będzie do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, z zachowaniem prawa do roszczeń odszkodowawczych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji gdy Wykonawca:
a) utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności,
b) dopuścił się uchybień w zakresie przepisów sanitarno - epidemiologicznych, które spowodowały konieczność zamknięcia działalności Wykonawcy, bądź pomimo pisemnych zaleceń pokontrolnych nie przeprowadza w określonym terminie czynności pokontrolnych,
c) mimo pisemnych upomnień Zamawiającego, nadal w sposób rażący narusza inne postanowienia niniejszej Umowy lub wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z warunkami umowy lub warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź oferty,
d) nastąpiło zajęcie wierzytelności Wykonawcy.

§ 6
Gwarancja i rękojmia

1. Dostawca udziela gwarancji i rękojmi na towary, ujęte w formularzu cenowym nr 6/2020, pakiet nr ......., na okres 12 miesięcy, licząc od daty każdej dostawy odrębnie.
2. Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 48 godzin, przypadających w dni robocze, 
- wad jakościowych w ciągu 14 dni; w takim wypadku Dostawca uzupełni, w przeciągu 48 godzin, przypadających w dni robocze, reklamowany wyrób w ilości zgłoszonej do reklamacji, a w przypadku nie uznania jej obciąży Zamawiającego za dodatkowa dostawę.
2. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie zabezpieczenie w formie przewidzianej w Ustawie Prawo zamówień publicznych w wysokości 2 % wartości umowy brutto, tj. …. zł., najpóźniej w dniu podpisania umowy pod rygorem zastosowania regulacji art. 46  ust.5  pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Jednocześnie w przypadku nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonym terminie (do dnia podpisania umowy) na Zamawiającego przechodzi uprawnienie obejmujące wybór sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.    
(Uwaga! Zapis § 8 ma zastosowanie w przypadku umów, których wartość przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).



§ 9
Kary umowne

1.  Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- 10 % kwoty określonej w § 4 pkt 1 umowy wraz z należnym podatkiem VAT, za odstąpienie od umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, wypowiedzenia umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego bądź faktycznego zaprzestania realizacji umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego; kara umowna będzie należna Zamawiającemu niezależnie od rodzaju przyczyn dotyczących Wykonawcy, które spowodowały odstąpienie, rozwiązanie, wypowiedzenie umowy bądź zaprzestanie jej realizacji;
- w wysokości 2 % wartości brutto kwoty niedostarczonego towaru, z tytułu każdorazowego opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, licząc za każdy dzień opóźnienia osobno, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 200,00 zł, za jeden dzień opóźnienia.
2.  W sytuacji, gdy Wykonawca popadnie w zwłokę w dostarczeniu zamawianego towaru Zamawiający może nabyć taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku i obciążyć Wykonawcę różnicą w cenie.
Niezależnie od powyższego Zamawiający zachowuje w obu wypadkach możliwość dochodzenia kary umownej z tytułu zwłoki oraz roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki.
3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w umowie, nie pokrywają szkody, bądź w przypadku wystąpienia szkody z przyczyn nie wymienionych w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Niezależnie od powyższego w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary administracyjnej, sądowej bądź kontraktowej, itp., ze względu na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę, Wykonawca  zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sumę odpowiadającą kwocie nałożonej kary.
5. Niezależnie od zapisów powyższych Wykonawca na podstawie art. 473 kc, zobowiązuje się do naprawienia szkody powstałej w przypadku niewykonania bądź zaprzestania realizacji umowy na skutek odstąpienia, rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę (bądź Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy) także w przypadku wystąpienia po jego stronie ważnej przyczyny uzasadniającej odstąpienie, rozwiązanie bądź wypowiedzenie, i to niezależnie od rodzaju ważnej przyczyny dotyczącej Wykonawcy, a w szczególności w przypadku zaistnienia awarii sprzętu stosowanego do wykonania umowy.


§ 10
Dodatkowe postanowienia umowy

1. Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany: 
a) nowe postanowienia są korzystne dla Zamawiającego, 
b) wykonanie dotychczasowych postanowień umowy jest sprzeczne z interesem publicznym, 
c) zmiany postanowień domaga się organ założycielski Zamawiającego; w takim wypadku zmiany 
postanowień umowy następują w zakresie wskazanym przez organ założycielski Zamawiającego w formie pisemnej, 
d) wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, 
e) wycofanie z produkcji przedmiotu umowy do obrotu handlowego i dostarczenie produkt równoważnego, spełniającego parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia, 
f) zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę, 
g) obniżenia wielkości ceny, w przypadku gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie, 


h) zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania; zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie nie więcej niż - 20% wartości umowy, ponieważ ilości poszczególnych pozycji określił szacunkowo.
3. W związku z pandemią COVID 19, zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części umowy w przypadku zaistnienia niezależnych od zamawiającego przyczyn niwelujących zapotrzebowanie na wyroby medyczne ujęte w niniejszym postępowaniu.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w ramach zawartej umowy asortymentu ilościowego w pakietach w zależności od potrzeb, z zachowaniem cen jednostkowych i wartości umowy, po uzyskaniu zgody wykonawcy.
5. Dostawca gwarantuje stałość dostaw przez okres trwania umowy.
6. Dostawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy osobie trzeciej.
7. Dostawca pod rygorem nieważności, nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelność z niniejszej umowy. 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.
9. Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy ze strony Zamawiającego, jest Kierownik Apteki Szpitalnej:
Pani       			Joanna Fidziańska
Adres służbowy	              	Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3
Tel.			                          32 755 52 36  /  755 52 35
e-mail			             apteka@szpital-raciborz.org
10. Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy ze strony Dostawcy, jest:
Pani/Pan   			………………………………………………………………………..
Adres służbowy		             ………………………………………………………………………..
Tel.			                          .................................................................................................................
e-mail			             .................................................................................................................
11. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem lub transportem firmy przewozowej, na koszt własny, z zachowaniem warunków rozładunku i przeniesienia dostawy do pomieszczeń magazynowych, na regał.
12. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej wskazanej w ofercie. 
13. W sytuacji, gdy wyłoniony w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca prowadzący działalność jako osoba fizyczna jest w związku małżeńskim, to druga osoba z tego związku, zobowiązana jest wyrazić zgodę na zawarcie niniejszej umowy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.
§ 11
Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań i praktyk sprzecznych z dobrymi obyczajami lub noszącymi znamiona nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), do których należy w szczególności wykorzystywanie przez Wykonawcę informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość 
gospodarczą, uzyskanych przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy w celach innych niż realizacja Umowy. 
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 
3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, do nieczynienia użytku i nieujawniania żadnej osobie trzeciej  informacji o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika to z obowiązku ujawnienia nałożonego na Wykonawcę przez obowiązujące przepisy prawa lub gdy informacja ta jest ogólnie dostępna. W przypadku konieczności ujawnienia powyższych informacji Wykonawca zobowiązuje się uprzednio poinformować o tym Zamawiającego. Wykonawca może udostępniać powyższe informacje podwykonawcy pod warunkiem, że robi to w celu wykonania Umowy oraz jednocześnie uzyska pisemne zobowiązanie podwykonawcy do wykorzystywania tych informacji jedynie w zakresie zgodnym z ust. 1 oraz zachowania tych informacji w poufności na zasadach przewidzianych w niniejszej klauzuli. 
4. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1-3 zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% kwoty określonej w § 4 pkt 1 umowy, jak też do rozwiązania umowy w zakresie niezaakceptowanych jeszcze prac. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 12
Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania  niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Postanowienia końcowe umowy

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Dostawcy.

Zamawiający: 			                                Dostawca:






