
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

Szczegółowe Warunki do Zapytania ofertowego 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk  

tel.: 23 662 39 89  

e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl 

strona internetowa Zamawiającego: http:/www.szpitalplonsk.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników, szybkich testów diagnostycznych, barwinków 

hematologicznych dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia wraz z wymaganymi oraz zapotrzebowaniem ilościowym przedstawia Formularz cenowy. 

Obowiązki Stron określa Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.  

2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38434000-6, 33696000-5  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.  

4. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowany termin zawarcia umowy 

styczeń 2020.  

 

III. Informacja o podwykonawcach  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

 

IV. Opis sposobu  przygotowania ofert.  

1. Każdy Wykonawca jest uprawniony do złożenia jednej oferty.  Złożenie większej liczby ofert zawierającej 

propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę.  

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.   

4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym 

załączonym do Zapytania ofertowego (Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3), napisana czcionką maszynową, na 

komputerze lub inną trwałą techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG lub innym 

dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.  

5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  i zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty (oznacza to, że jeżeli z dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby).  

6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z właściwego rejestru, to do oferty należy 

dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa 

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione).  

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych 

lub inne).  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 7.  

10. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 7, została wybrana, Zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

11. Zamawiający wymaga, aby umowa, o której mowa w ust. 10, zawierała co najmniej postanowienia dotyczące:  

a. stron umowy,  



b. czasu trwania,  

c. solidarnej odpowiedzialności każdego członka wobec Zamawiającego.  

12. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

13. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach, 

pod warunkiem że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego  

w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

14. Pożądane jest umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek) wchodzących 

w skład oferty.  

15. Każda ze stron oferty powinna być opatrzona imienną pieczątką oraz podpisem osoby uprawnionej do 

podpisania oferty/reprezentowania Wykonawcy.  

16. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie kopii 

imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 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.  

17. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do 

obowiązujących przepisów prawa.  

18. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie 

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  

19. Dokumenty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

20.  Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków 

i postanowień zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Jeżeli którakolwiek treść wypełnianych 

załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy to zaznaczyć na dokumencie, czyniąc dopisek „nie dotyczy” 

opatrzony podpisem osoby uprawnionej.  

21. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po 

modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w Zapytaniu ofertowym terminu. 

22. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.  

 

 V. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut.  

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w złotych polskich, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić za 

przedmiot zamówienia.  

2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do czterech 

miejsc po przecinku.  

3. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.  

 

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
 

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa: 

 

 

 

 

 

1. W kryterium cena (C) – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany wzór (w zakresie 

każdej części zamówienia):   

𝐶 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑛𝑋  
x 100 

 
C – ilość punktów badanej oferty, w danej części zamówienia, w kryterium oceny Cena  

C min – najniższa cena spośród oferowanych w danej części zamówienia  

C n – cena badanej oferty w danej części zamówienia  

  

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i następnych cyfr po 

przecinku, trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę.  
 

 

 

Kryterium  Znaczenie  
Liczba możliwych do 

uzyskania punktów  

Cena   100%  100 



 

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego  

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk  

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na 

dostawy odczynników, szybkich testów diagnostycznych, barwinków hematologicznych dla Medycznego 

Laboratorium Diagnostycznego  

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa(firma) albo imię i nazwisko:                     

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres:  

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

Telefon: ……………………………………………………………………………….…………..…….. 

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………….  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przystępuję do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawy odczynników, szybkich testów 

diagnostycznych, barwinków hematologicznych dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i oświadczam, 

że. 

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych  

      zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty. 

2. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do   

      niego.  

3. Oferowany przedmiot zamówienia jest dobrej jakości, dopuszczony do obrotu i użytkowania zgodnie ze   

        swoim przeznaczeniem  i obowiązującymi w tym zakresie normami. 

4. W cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty  

        załadunku, transportu, rozładunku i wniesienia materiałów do pomieszczeń Zamawiającego.  

5. Oferuję/emy dostawę odczynników, szybkich testów diagnostycznych, barwinków hematologicznych dla  

        Medycznego Laboratorium Diagnostycznego po cenie oferowanej wyszczególnionej w Formularzu  

       cenowym, stałej w całym okresie obowiązywania umowy.  

6. 6.  Cena mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi (należy wpisać wartość brutto razem  

       z Formularzu cenowego) 

7.  

Zadanie Nr 1 

brutto: …………………………….. zł  

słownie: ………………………………………………………………………………………...…  

 

 

 



Zadanie Nr 2 

brutto: …………………………….. zł  

słownie: ………………………………………………………………………………………...…  

 

Zadanie Nr 3 

brutto: …………………………….. zł  

słownie: ………………………………………………………………………………………...…  

 

Zadanie Nr 4 

brutto: …………………………….. zł  

słownie: ………………………………………………………………………………………...…  

 

Zadanie Nr 5 

brutto: …………………………….. zł  

słownie: ………………………………………………………………………………………...…  

 

7. Akceptujemy sposób i termin płatności, tj. 60 dni od złożenia przez Wykonawcę prawidłowo  

        wystawionych faktur przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

8. Akceptujemy wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik Nr 4 do zapytania),  

        a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych  

        we wzorze umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  

        wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu  

        ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

 

 

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

       /miejscowość i data/            /podpis i pieczęć Wykonawcy /  

                                                                                                                     osoby upoważnionej  

                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy 

 



Załącznik Nr 2 

Formularz cenowy 

Zadanie nr 1. Paski testowe do moczu. 

Paski do moczu - Testy paskowy do moczu kompatybilne z aparatem Clinitec 500 (SIEMENS, dawniej: firmy Bayer Diagnostics) 
Paski 10 parametrowe obejmujące: ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty. Z 

zabezpieczeniem przed wpływem askorbinianu. Opakowania zawierające 100 pasków (10 - parametrowych) 

     

 

    

Dane do wystawienia faktury VAT   

NIE OCENIANE 

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość 

Stawka 

VAT 

[%] 

Cena 

jedn. 

netto 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto 

Wielkość 

opakowania 

Ilość 

opakowań 

Cena 

jedn. 

opak. 

netto 

Cena 

jedn. 

opak. 

brutto 

1 
Paski testowe do moczu 10 

parametrowe 
szt. 20 000                   

                                               RAZEM               

 

Zadanie nr 2.  Testy diagnostyczne, kasetki. 

     

 

    

Dane do wystawienia faktury VAT   

NIE OCENIANE 

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość 

Stawka 

VAT 

[%] 

Cena 

jedn. 

netto 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto 

Wielkość 

opakowania 

Ilość 

opakowań 

Cena 

jedn. 

opak. 

netto 

Cena 

jedn. 

opak. 

brutto 

1 

Barbituran - test jakościowy, 

kasetkowy do analizy w moczu, 

czułość testu min.300 ng/ml 

szt. 300                

2 

Benzodiazepiny - test jakościowy, 

kasetkowy, do analizy w moczu, 

czułość testu 300 ng/ml 

szt. 300                



3 

Amfetamina - test jakościowy, 

kasetkowy do analizy w moczu, 

czułość testy 500 ng/ml 

szt. 300                

4 

THC - test jakościowy, kasetkowy, 

do analizy w moczu, czułość testy 

min. 500 ng/ml 

szt. 300                

5 

Marihuana syntetyczna K2, Test 

kasetkowy, jakościowy do moczu, 

czułość analityczna 50 ng/m; (dla 

JWH18, JWH73, JWH200) 

szt. 300                

6 

ASO Latex - szybki test płytkowy do 

jakościowego i półilościowego 

oznaczania antystreptolizny-0 w 

surowicy krwi, w zestawie zawarte 

materiały kontrolne, płytki testowe, 

bagietki/"patyczki" 

szt. 300                

7 

Giardia lamblia - test 

immunochromatograficzny, 

kasetkowy do wykrywania w kale 

cyst Giardia Lamblia 

szt. 400                

8 

Test Mikroalbumina, szybki, 

jednostopniowy test do 

półilościowego oznaczania albuminy 

w moczu, czułość 12 ug/ml 

szt. 50                

9 

Test kasetkowy do wykrywania krwi 

utajonej w kale szybki, 

jednostopniowy test jakościowego, 

metoda immunochromatyczna; w 

zestawie kasetka testowa i pojemnik z 

aplikatorem do zbierania próbek 

zawierający roztwór ekstrakcyjny, 

czułość testu 10 ng/ml 

 

 

szt. 300                



10 

Helicobacter Pylori - szybki 

jakościowy test 

immunochromatograficzny do 

wykrywania w surowicy przeciwciał 

skierowanych przeciwko bakterii 

Helicobacter Pylori 

szt. 300              

11 

Test Mononukleoza IgM,  test do 

jakościowego wykrywania w 

surowicy ludzkiej przeciwciał IgM 

związanych z mononukleozą zakaźną 

(IgM EBV).  W zestawie z kontrolą, 

kasetką testową, buforem. 

szt. 300              

12 

Zestaw odczynników do 

jakościowego oznaczania przeciwciał 

kiłowych w surowicy lub osoczu.  

W zestawie materiały kontrolne. Test 

kasetkowy. 

szt. 500              

13 

Materiały kontrolne do kontroli 

wewnątrzlaboratoryjnej do moczu w 

fiolce, materiał kontrolny w formie 

płynnej, gotowy do użycia do 

bezpośredniego zastosowania, do 

wyboru poziom patologiczny lub 

normalnym, kontrola 

dziesięcioparametrowa, 

fiolka 

8 ml 
10              

14 
Test ciążowy do moczu, kasetkowy, 

czułość hCG w moczu od 10 mU/ml. 
szt. 50              

 RAZEM             

 

 

 

 



Zadanie nr 3.  Dostawa odczynników  do oznaczania RF ilościowo kompatybilnych z aparatem Cobas Integra 400 plus (planowana ilość badań 800 

oznaczeń na rok) 

        

   

Dane do wystawienia faktury VAT    

NIE OCENIANE 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
J.m. Ilość  

Stawka 

VAT 

[%] 

Cena 

jedn. 

netto 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto 

Wielkość 

opakowania 

Ilość 

opakowań 

Cena 

jedn. 

opak. 

netto 

Cena 

jedn. 

opak. 

brutto 

1 Odczynnik  do RF 100 800               

2 Kalibrator do RF 5x 1 ml 4               

3 Kontrola do RF 2x1 4               

RAZEM            

 

Zadanie 4. Odczynniki chemiczne, barwniki do barwień preparatów krwi.  

      

Dane do wystawienia faktury VAT   

NIE OCENIANE 

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość 

Stawka 

VAT 

[%] 

Cena 

jedn. 

netto 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto 

Wielkość 

opakowania 

Ilość 

opakowań 

Cena 

jedn. 

opak. 

netto 

Cena 

jedn. 

opak. 

brutto 

1 

Utrwalacz do preparatów 

hematologicznych (rozmazów), 

metoda manualna, do szybkiego 

barwienia w modyfikowanej 

metodzie May-Grunwalda Giemsy. 

500 

ml 
6                 

2 

Barwnik szybkiego barwienia 

preparatów hematologicznych do 

barwień zasadowych elementów 

cytoplazmy, Hb i ziarnistości 

kwasochłonnych 

500 

ml 
4                 

3 

Barwnik do szybkiego barwienia  

i reakcji z kw. nukleinowymi, 

białkami jąder komórkowych  

i ziarnistościami zasadochłonnymi 

500 

ml 
4                 



4 Odczynniki Pandy'ego ml 200                 

5 Odczynnik None-Apelta ml 200                 

6 Płyn Samsona ml 200                 

7 
Olejek immersyjny, syntetyczny 

olejek immersyjny do mikroskopii 
ml 100                 

RAZEM            

 

 

 

Zadanie 5. Akcesoria laboratoryjne         

L.p 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu 

zamówienia 
Parametry 

Sposób 

konfekcjonowania 

Ilość 

opakowań 

Cena 

jedn. 

opak. 

netto 

Stawka 

VAT 

[%] 

Cena 

jedn. 

opak. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto 

1 

Szkiełka 

mikroskopowe - 

nakrywkowe 

Nakrywkowe, przeznaczone 

do wykonywania 

preparatów 

22x22 mm, 

grubość do 

0,17 mm 

1000 szt. w 

opakowaniu 
2            

2 

Szkiełka 

mikroskopowe - 

podstawowe 

Szkiełka podstawowe, 2 x 

matowione, z polem do 

opisu, czyste, gotowe do 

użycia,  do wykonywania 

rozmazów mikroskopowych 

krwi, preparatów  

cytologicznych płynów  

z jam ciała 

75x26 mm x 

1  mm 

50 szt. w 

opakowaniu 
10            

3 

Końcówki do pipet 

automatycznych 

objętość 

pipetowania 200 ul 

Końcówka do pipet 

automatycznych, do 

dozowania materiału 

biologicznego i 

odczynników, kolor żółty, 

typ Eppendorf 

objętość 

pipetowania 

200 µl 

1000 szt. w 

opakowaniu 
12            



4 

Końcówki do pipet 

automatycznych  

o objętości 

pipetowania  

1000 ul 

Końcówka do pipet 

automatycznych, do 

dozowania materiału 

biologicznego i 

odczynników, typ 

Eppendorf 

objętość 

pipetowania 

1000 µl 

500 szt. w 

opakowaniu 
4            

5 

Końcówki do pipet 

automatycznych  

o objętości 

pipetowania 5 ml 

Jednorazowego użytku, do 

pipet automatycznych, do 

dozowania materiału 

biologicznego i 

odczynników, typ 

Eppendorf 

objętość 

pipetowania 

5000 µl 

200 szt. w 

opakowaniu 
5            

6 
Probówki 10 ml  

z PS 

Stożkowa probówka 

wykonana z PS, o poj. 10 ml 

(średnicy16x105 mm ± 1 

mm) z dnem stożkowym lub 

kielichowym, ze 

znacznikiem poj. 10 m; do 

uzyskiwania osadu moczu 

po odwirowaniu 

10 ml 

objętości, 

stożkowe 

dno 

200 szt. w 

opakowaniu 
80            

7 
Probówka 5 ml  

z PS 

Okrągłodenna probówka 

wykonana z PS, o poj. 5 ml 

(średnicy13x75 mm ± 1 

mm), bez obrzeża, bez 

znacznika 

5 ml 

objętości, 

stożkowe 

dno 

250 szt. w 

opakowaniu 
5            



8 
Kamery do oceny 

osadu moczu 

Kamery do ilościowej 

analizy liczby elementów 

komórkowych w moczu. 

Płytki wykonane z 

polistyrenu z 10 komorami 

pomiarowymi. Powierzchnia 

każdej komory, do której 

wprowadza się próbkę 

podzielona na pola 

wyznaczone przez siatkę, co 

umożliwia policzenie 

elementów komórkowych 

obecnych  

w osadzie. 

Obszar 

ograniczony 

liniami siatki 

3 mm na 3 

mm jest 

podzielony 

na 5 

kwadratów  

o długości 

boku 

równym 1 

mm. Każdy 

kwadrat o 

boku 1 mm 

podzielony 

na 9 małych 

pól  

o długości 

boku równej 

0,333 mm 

100 szt. w 

opakowaniu 
12            

RAZEM      

 

 

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

       /miejscowość i data/                                                                                            /podpis i pieczęć Wykonawcy /  

                                                                                                                                                                                                       osoby upoważnionej  

                                                                                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA Nr FZP.262.1…2020  

 

 

zawarta w dniu ………………2020 r. w Płońsku  

pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego  

z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza, 09-100 Płońsk 

NIP 567-15-32-011   

reprezentowanym przez: ………………………………………… 

przy kontrasygnacie …………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

…………………………………………………… 

z siedzibą przy …………………………………… 

NIP ………………………………………………   

reprezentowanym przez: ………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym z zastosowaniem art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j Dz. U z 2019 r. poz. 1843) 

§2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników, szybkich testów diagnostycznych, barwinków 

hematologicznych dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego do siedziby Zamawiającego zgodnie  

z Formularzem cenowym i  ofertą złożoną przez Wykonawcę stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  

2. Formularz cenowy (Załącznik Nr 3 do umowy) przedstawia szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego dotyczący 

odczynników, szybkich testów diagnostycznych, barwinków hematologicznych  dla Medycznego Laboratorium 

Diagnostycznego, zawiera rodzaj materiałów oraz ich szacunkowe ilości w okresie objętym zamówieniem.  

3. Dostawy będą realizowane partiami w ilościach wskazanych w każdorazowym zamówieniu Zamawiającego.  

Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zestawienie ilościowe, na którym Zamawiający  

i Wykonawca potwierdzą podpisem odbiór. W przypadku rozbieżności ilościowych Strony potwierdzą 

faktycznie dostarczoną ilość materiałów. 

4. Zamawiający może dowolnie zmniejszyć ilość zamawianych odczynników, szybkich testów diagnostycznych, 

barwinków hematologicznych dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego poniżej ilości określonych 

szacunkowo w Formularzu cenowym w zależności od potrzeb. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia finansowe lub prawne.  

5. Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych odczynników, szybkich testów diagnostycznych, barwników 

hematologicznych dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego powyżej ilości określonych szacunkowo  

w Formularzu cenowym w zależności od potrzeb własnych, przy czym wartość dostawy ogółem nie może 

przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający wymaga by dostarczane odczynniki, szybkie testy diagnostyczne, barwniki hematologiczne dla 

Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, były fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, 

dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakości. 
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§ 3 

WARUNKI UMOWY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy przedmiotu umowy od  

   miejsca załadunku do miejsca przeznaczenia. 

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych odczynników, szybkich testów diagnostycznych, barwinków  

   hematologicznych dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Zamawiający złoży niezwłocznie  

   reklamację (e-mailem) na adres wskazany w §2 ust. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych  

   odczynników, szybkich testów diagnostycznych, barwników hematologicznych dla Medycznego Laboratorium     

   Diagnostycznego na pozbawiony wad w terminie 3 dni lub w przypadku niemożliwości takiej wymiany,    

   zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu wadliwego materiału od Zamawiającego.   

 

§ 4 

TERMINY I MIEJSCE DOSTAWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia  

       zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykorzystania limitu środków  

       finansowych określonych w § 6 ust.1 umowy, za zgodą Zamawiającego zastosowanie ma przepis § 10 ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do Medycznego Laboratorium  

       Diagnostycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka  

       Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09 – 100 Płońsk, w dniach od poniedziałku  

       do piątku do godz. 13.00 zgodnie  z zamówieniem Zamawiającego. 

3. Dostawa przedmiotu umowy będzie realizowana w miarę pojawiającego się zapotrzebowania Zamawiającego, 

bez względu na wartość dostawy. Dostawa nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia w formie elektronicznej (adres e-mail Wykonawcy: ……………………….) lub 

telefonicznie (nr telefonu Wykonawcy: ………………..), transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do 

siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy w terminie krótszym niż 

określono powyżej w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany 

jest telefonicznie, powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Zapłaty za realizację przedmiotu umowy zgodnie z § 6. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny umowy jest: 

………………………………... 

          tel. …………………………… 

3. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest: 

……………………………. 

          tel./e-mail...…………………… 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE I  ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Wartość dostaw odczynników, szybkich testów diagnostycznych, barwników hematologicznych dla  

      Medycznego Laboratorium Diagnostycznego po cenach jednostkowych brutto zgodnie ze złożoną ofertą  

      Wykonawcy i załącznikami do oferty określona jest do kwoty: 

      brutto:………………………………………………………………………………. 

      (słownie................................................................................................................zł ) 

2. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nie zamówioną przez Zamawiającego część towaru ujętą  

       w ofercie cenowej, jak również żadna rekompensata z tego tytułu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów po cenach jednostkowych brutto zaoferowanych  

       w złożonej ofercie, niezmiennych przez cały okres obowiązywania umowy. 
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4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich  

       kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy min. załadunek, transport, rozładunek i wniesienie do  

       pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.  

5. Za dostarczone materiały, zgodnie z warunkami zawartymi w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca wystawi  

      faktury VAT. Płatność nastąpi  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

6.  Podstawą wystawienia faktur  jest/są podpisane przez Strony zestawienie/nia ilościowe. 

7.  Zamawiający zobowiązuje się dokonać każdorazowo zapłaty należności na rachunek Wykonawcy w terminie    

 60 dni od dnia złożenia faktur.  Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

8.  Wykonawca pod rygorem nieważności nie może przenieść wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu   

 wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. W związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 

2191 z późn. zm.), w przypadku zawarcia umowy po 18 kwietnia 2019 r., Zamawiający zastrzega możliwość: 

a) odpierania od Wykonawcy drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego zwanego platformą; 

b) wysyłania i odpierania, zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych związanych z realizacją umowy za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego zwanego platformą, o ile druga strona wyrazi na to zgodę. 

10. W przypadku gdy Wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane 

dokumenty elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba że upoważnił do ich wysyłania 

inną osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną lub inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne wysyła upoważniona osoba lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną adnotację  

o Wykonawcy. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: 

a) z tytułu nie dostarczenia danej partii przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

    Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 3%  

    wartości zamówionej partii materiałów za każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w§ 3 ust. 2  Wykonawca  

    zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 3% wartości   

    zareklamowanej partii materiałów za każdy dzień opóźnienia, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz za  

    odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca  

    zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto   

    określonego w §5 ust. 1 

2.   Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej  

         karę umowną. 

3.   W przypadku naliczenia kar umownych  określonych w ust. 1 pkt a), b) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie  

         jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy określonej w § 5 ust. 1.  

 

§ 8 

ODSTAPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących  przypadkach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  

        publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  

        od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać  

        wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, 

2) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
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2. Strony postanawiają, że Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku realizowania zamówienia  

przez Wykonawcę w sposób sprzeczny lub niezgodny z postanowieniami  umowy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno  nastąpić w formie  pisemnej  i powinno zawierać  

         uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  

          wykonania części umowy.  

 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie do 

przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru telefonu oraz 

adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie dla potrzeb wykonywania 

niniejszej umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania 

dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie i na zasadach określonych Rozporządzeniem  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

opublikowane w Dzienniku Urzędowym L nr 119 z 2016 r., str. 1. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r.  Kodeks Cywilny.  

3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku 

braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych w trakcie realizacji umowy jest 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa 

Zamawiający. 

6. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

                     

           WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 


