OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na
„Dostawę implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr
referencyjny sprawy: A /F/2/2021).

Rozdział I
Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
Adres:
ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin Jeziorna
Tel./Fax
22 756 43 13, 22 703 03 99 / 22 756 30 81
NIP:
123 09 30 105
adres strony internetowej : www.ckr.pl
e-mail. administracja@ckr.pl
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70 1i 703-705ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

Rozdział III
Przedmiot zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawa implantów dla potrzeb Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. (nr referencyjny sprawy: A/F/2/2021).

2.

Zamówienie podzielone jest na 17 pakietów, które stanowią odrębne części zamówienia.

3.

Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia określa
specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowiąca załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

4.

Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 33.18.31.00 - 7 Implanty ortopedyczne.

5.

Oferowane wyroby muszą posiadać ważne w okresie realizacji zamówienia, wymagane
prawem, aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6.

Nazewnictwo asortymentu na wystawionej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem
asortymentu określonym w umowie.
Rozdział IV
Informacje ogólne

1. Wykonawca powinien uważnie zapoznać się z całym OGŁOSZENIEM O PRZETARGU W
TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO na „Dostawę implantów
dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy:
A/F/2/2019) – dalej zwanym Ogłoszeniem.
2. Niniejsze Ogłoszenie można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne części zamówienia
(zadania).
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5. Złożenie większej liczby ofert na to samo zadanie przez jednego Wykonawcę spowoduje
odrzucenie jego oferty.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
zobowiązani są przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
Rozdział V
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca musi wypełnić odpowiednio „Formularz oferty”, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do Ogłoszenia (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu,
którego treść musi być zgodna z formularzem załączonym do Ogłoszenia).
2. Do oferty Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane postanowieniami Ogłoszenia.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym
atramentem (pismem drukowanym). Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.
Oferta musi być czytelna.
5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę
/osoby/ podpisującą/podpisujące ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
6. Ofertę należy umieścić w segregatorze lub skoroszycie. Wszystkie karty oferty powinny być
spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
7. Wszystkie formularze zawarte w Ogłoszeniu, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca
musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w Ogłoszeniu. W przypadku, gdy
jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje On „nie dotyczy”.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 26 kwietnia 2021. r. do godz. 10.00 na
adres:
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. W. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin Jeziorna
Sekretariat- p. 036.
9. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść
oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy
zaadresować wg wzoru:
Oferta do przetargu na „Dostawę implantów dla potrzeb CKR
Sp. z o. o. w Konstancinie”
Nr ref. sprawy: A/F/2/2021
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.
ul. W. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin Jeziorna
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NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26 kwietnia 2021 r.
GODZ. 10.30
10. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres
Wykonawcy.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10,
dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu się
z postępowania musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony
w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta Wykonawcy, który
wycofał się z postępowania zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny
wniosek.
13. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po
upływie terminu składania ofert.
14. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż
w terminie ich złożenia, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej
informacje: techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności.
16. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być one
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób
określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ Tajemnica przedsiębiorstwa”.
17. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności.
Rozdział VI
Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Przez ofertę częściową należy
rozumieć ofertę obejmującą jedno całe zadanie.
Rozdział VII
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony
w Ogłoszeniu sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
Rozdział VIII
Wspólne ubieganie się o zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Postanowienia Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,
o których mowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana jako najkorzystniejsza,
przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich
współpracę.
Rozdział IX
Dokumenty wymagane w ofercie
1. Oferta musi się składać z następujących (ponumerowanych i parafowanych na każdej
stronie) dokumentów:
1) Formularz Oferty, złożony na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 1
do Ogłoszenia;
2) Dokumentów o których mowa w Rozdziale X ust 4.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie), w przypadku gdy:
1) osobą/osobami
podpisującą/podpisującymi
ofertę
nie
jest/są
osoba/osoby
upoważniona/upoważnione na podstawie ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców;
2) oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Forma i postać oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu:
1) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci papierowej
(w oryginale) podpisanej własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy – Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej,
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) pełnomocnictwa składane są oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie;
3) oświadczenia są w oryginale.
Rozdział X
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wraz z wykazem oświadczeń
i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.

2.

Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania gdy nie załączy oświadczeń i dokumentów o
których mowa w ust. 4 i 5.

3.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z Wykonawców musi wykazać brak podstaw wykluczenia.

4.

Wykonawca wraz z ofertą – zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
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2) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – jeżeli Wykonawca złożył
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

niego

tytułem

środka

5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany
jest złożyć każdy z nich.
Wzór oświadczeń o których mowa w pkt 3-5 powyżej stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
5.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1, Wykonawca
ma obowiązek złożyć – na wezwanie Zamawiającego – następujące dokumenty:
1) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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;

6.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa informacje i dokumenty o których mowa w ust. 5 z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku 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.

7.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym, przez
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące
dokumenty:
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1) aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwo/certyfikat
dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia – dotyczy wszystkich zadań;
2) deklarację zgodności WE potwierdzającą, że wyrób może mieć naniesiony znak CE –
dotyczy wszystkich zadań.
8.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.

Forma i postać oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu:
1) oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale;
2) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, a poświadczenia
dokonuje odpowiednio Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10. Zamawiający dokona rozpatrzenia ofert w kontekście przesłanek odrzucenia oraz zbada czy
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu.
11. Zamawiający nie określa innych warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Rozdział XI
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. W formularzu oferty Wykonawca poda całkowitą wartość (wybranego zadania) oferty netto,
kwotę VAT oraz całkowitą wartość oferty brutto a także cenę jednostkową netto.
2. Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszystkie ceny muszą zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę
(nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Rozdział XII
Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w Sekretariacie (pokój nr 036) przy ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510
Konstancin-Jeziorna.
2. Oferty należy składać do dnia 26.04.2021 r. do godziny 10:00 W przypadku przesłania oferty
drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby
Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce
składania ofert.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu
niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert.
4. Oferty, które zostaną złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Rozdział XIII
Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie głównej ul. Gąsiorowskiego
12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
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Rozdział XIV
Informacje o trybie otwarcia i badania ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający poda nazwę oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia - terminu dostawy,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
określone w ust. 2 i 3.
5. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Brak wyceny którejkolwiek pozycji w
złożonym przez Wykonawcę formularzu oferty nie będzie poprawiany i skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w Rozdziale X.
Rozdział XV
Kryteria oceny ofert
1.

Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia (wag) tych kryteriów:
1) Cena oferty – 90%;
2) Okres gwarancji – 10%.

2.

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (90 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę brutto, a każda następna otrzyma punkty odpowiednio zgodnie ze wzorem:
cena najniższa
liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------- x 90 pkt.
cena oferty ocenianej

3.

W kryterium „Okres gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Punkty za
oferowany okres gwarancji zostaną przyznane na następujących zasadach:
1) Okres gwarancji wynoszący od 24 miesięcy do 35 miesięcy – 1 pkt.;
2) Okres gwarancji wynoszący od 36 miesięcy do 47 miesięcy – 3 pkt.;
3) Okres gwarancji wynoszący od 48 miesięcy do 59 miesięcy – 5 pkt.;
4) Okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy – 10 pkt.

4.

Zasady oceny oferty w kryterium „Okres gwarancji”:
1) w kryterium okres gwarancji, należy uwzględniać tylko pełne lata (wyrażone w miesiącach);
2) Zamawiający wymaga minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu
zamówienia;
3) maksymalny oceniany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia to 60 miesięcy;
4) maksymalny oceniany okres gwarancji to 60 miesięcy, a minimalny 24 miesiące;
5) w przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Wykonawca otrzyma
maksymalną liczbę punktów wskazaną w ust. 3;
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6) w przypadku braku określenia w ofercie okresu gwarancji lub podaniu krótszego okresu
gwarancji niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona.
5.

Liczba punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po
przecinku.

6.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
wynikającą z sumy punktów przyznanych w obu kryteriach, wyliczonych według opisanych
powyżej zasad, przy czym 1% = 1 pkt.

7.

Każda część (zadanie) będzie oceniana odrębnie.
Rozdział XVI
Termin związania ofertą

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub
przedłużenia okresu jego ważności dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział XVII
Termin wykonania umowy
Wymagany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
Rozdział XVIII
Zobowiązania wykonawcy związane z umową
Zobowiązania Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do
Oferty.
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Rozdział XIX
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawcy przystępujący do postępowania nie są zobowiązani wnieść wadium.
Rozdział XX
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XXI
Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących
Ogłoszenia
1.

Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Ogłoszenia.

2.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż – na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 2.

5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
Ogłoszenie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

6.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób
modyfikacje zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
Ogłoszenie oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

7.

W przypadku o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji treści Ogłoszenia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano ogłoszenie. Powyższą
informację Zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej.

8.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych – przedstawiciel Działu Administracji i Transportu p. Bartłomiej
Wirkus;
2) w sprawach merytorycznych – Pielęgniarka Oddziałowa Marlena Michalska

9.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem z dopiskiem: „Dostawa
implantów dla potrzeb CKR Sp. z o. o. w Konstancinie” nr ref. sprawy: A/F/2/2021,
należy kierować na następujące dane:
1) faksem na numer: (22) 756 30 81;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@ckr.pl;
3) osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca na adres: Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o., ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 KonstancinJeziorna.
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Rozdział XXII
Odwołania
1.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Kodeks Cywilny
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy.

2.

Odwołanie wnosi się do Sądu właściwego ze względu na siedzibę zamawiającego.
Rozdział XXIV
Postanowienia końcowe

1. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danego zadania.
2. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez
Zamawiającego uwzględnione.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do
podpisania umowy w wyznaczonym terminie.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać
dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, o ile wybrana oferta nie
została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żądać będzie, by przed podpisaniem umowy przedłożyli Oni umowę
regulującą Ich współpracę.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

OFERTA
Ja (my),
Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

Pełna nazwa

REGON
NIP

Adres

Nr telefonu
Nr fax
e-mail

Składamy ofertę1 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu którego przedmiotem
jest: „Dostawa implantów dla potrzeb CKR Sp. z o. o. w Konstancinie” nr ref.: A/F/2/2021.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
2. Oferujemy wykonanie następujących części zamówienia:
Część – pakiet nr 1
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………...zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….............................................................................zł).
Wykonawca wypełnia formularz jedynie w odniesieniu do części/zadań, na które składa ofertę. Pozostałe
części/zadania należy pozostawić niewypełnione lub usunąć.
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Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 2
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 3
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 4
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 5
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 6
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 7
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 8
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 9
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
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1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 10
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 11
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………...zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….............................................................................zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 12
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 13
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 14
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 15
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 16
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
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Część – pakiet nr 17
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego zadania specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
2
3
4

Oferujemy realizację zamówienia w pełnym zakresie objętym Ogłoszeniem w zakresie części
zamówienia wskazanych w ofercie.
Oferujemy realizację zamówienia przez okres 12 miesięcy, od daty podpisania umowy.
Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu.
Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji
zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy żadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi
załącznik do Ogłoszenia.
Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami**/przy udziale podwykonawców** , którzy
będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: (wskazać
część zamówienia wraz z podaniem podwykonawców) …………………………………………
………………………………………...……………..……………………………………………
**Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca
zrealizuje zamówienie samodzielnie.
W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobami uprawnionymi do
reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:
1) (imię i nazwisko) .......................................... (zajmowane stanowisko)................................
2) (imię i nazwisko).......................................... (zajmowane stanowisko).................................
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją
umowy jest: (imię i nazwisko) .................................................. tel.: .............................................,
e-mail: …………………………………………..
W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, płatność za realizację przedmiotu
umowy należy przelewać na nasz NRB …………………………………………………..........
W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości
składania zapytań oraz wyjaśnień dotyczących treści Ogłoszenia.
Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegamy, że nie mogą
być one udostępnione oraz wykazujemy 2, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.3
Składając ofertę, informuję Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego: TAK/ NIE4
W sytuacji gdy zaznaczono TAK, należy wskazać:
1) Część zamówienia, której to dotyczy: ………………………….
2) Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania wskazując ich wartość bez kwoty podatku:…………………………………
……………………………………………………………………………….……………….
3) stawka VAT wynosi …….%
Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
Do oferty załączamy niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wypełnić, gdy dotyczy
Niepotrzebne skreślić
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1)
2)
3)
4)

………………….na …. stronach;
…………………. na …. stronach;
…………………. na …. stronach;
…………………. na …. stronach.
____________________________
Data i podpis osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 3
(Wzór Umowy)
UMOWA Nr….
(dalej zwana „Umową”)
W dniu ................. r. w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy:
spółką Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
(kod pocztowy: 05-510) przy ul. Gąsiorowskiego 12/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008796, REGON: 017173368,
NIP: 1230930105, o kapitale zakładowym w wysokości 3 124 500,00 zł, zwaną dalej
„Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Jerzego Karwowskiego – Prezesa Zarządu oraz
Jarosława Deszczyńskiego – Vice Prezesa Zarządu,
a
………………………… z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………… wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta .....……… ….Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………….., Regon: …… ,
NIP: ……… …., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
……………………………………………,
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie art. 70 1 Kodeksu Cywilnego
zawarto umowę, dalej zwaną „Umową”, następującej treści:

1.

2.

3.

4.

Przedmiot zamówienia
§1
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów, zwanych dalej „Wyrobami",
w zakresie pakietu ………. – zgodnie z ofertą z dnia ……….., która wraz z formularzami
asortymentowo-cenowymi stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca zapewnia, że:
1) Wyroby posiadają pozwolenie na ich dopuszczenie do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz atesty i certyfikaty wymagane aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa polskiego i UE i na żądanie Zamawiającego przedstawi je w każdy
terminie;
2) Wyroby spełniają wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.).
Ilości Wyrobów wskazane w załączniku nr 1 do umowy są ilościami szacunkowymi dla okresu
trwania Umowy i mogą być niższe lub wyższe w poszczególnych pozycjach asortymentowych
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości Wyrobów niż określono
w załączniku nr 1 do Umowy, o ile czynniki ekonomiczne lub społeczne wykażą konieczność
takiego postępowania, a w szczególności w przypadku, gdy ilość i wartość świadczeń
zdrowotnych zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, okażą się mniejsze od
spodziewanych ( ustalonych w oparciu o dane z lat ubiegłych) w chwili zawierania Umowy, a
Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę.
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Dostawy
§2
1. Dostawy częściowe realizowane będą na podstawie pisemnych zamówień przesyłanych faksem
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego.
2. Częstotliwość zamówień i rodzaj zamawianych Wyrobów uzależnione będą od bieżących
potrzeb Zamawiającego.
3. Dostawa Wyrobów odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczać Wyroby zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i ponosi pełne ryzyko związane
z niebezpieczeństwem ich przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania ich
odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Wykonawca gwarantuje dostarczenie Wyrobów w opakowaniach zabezpieczonych w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw awaryjnych w terminie 1 dnia roboczego
od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.
7. Wszystkie dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy transportem
zapewniającym odpowiednie warunki przewozu. Wykonawca gwarantuje dostarczenie
Wyrobów w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający ich dekompletację
oraz chroniący przed uszkodzeniem.
8. Jako dostawę rozumie się jednorazową dostawę wszystkich określonych zamówieniem
Wyrobów. Wyładunek siłami Wykonawcy i dostarczenie Wyrobów do „banku implantów"
Zamawiającego, o którym mowa w § 3. Do każdej dostawy Wyrobów do „banku implantów"
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół przekazania.
9. Wykonawca zobowiązany jest przed terminem pierwszej dostawy implantów dostarczyć do
banku implantów: katalogi, karty katalogowe lub foldery wyłącznie w języku polskim,
potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu
asortymentowo-cenowym oraz z podanymi w nim numerami katalogowymi.
10. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, w celu umożliwienia Zamawiającemu
wykorzystywania dostarczanych Wyrobów, Wykonawca zapewni Zamawiającemu na czas
realizacji przedmiotu Umowy kompletne i sprawne instrumentaria wraz z kontenerami do ich
przechowywania i sterylizacji, umożliwiające wykorzystanie Wyrobów przez Zamawiającego
bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów oraz zapewni ich bezpłatny serwis
gwarancyjny, obejmujący naprawę i wymianę zużytych lub niesprawnych części
z wyłączeniem elementów zużywalnych, takich jak wiertła i ostrza, dokumentując ich
przekazanie Zamawiającemu w protokole zdawczo-odbiorczym.
11. Instrumentaria, o których mowa w ust. 10, pozostają własnością Wykonawcy zarówno w czasie
obowiązywania Umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu do 40% mniejszej ilości produktów
określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, o
ile czynniki ekonomiczne lub społeczne wykażą konieczność takiego postępowania, a w
szczególności w przypadku, gdy ilość i wartość świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z
Narodowym Funduszem Zdrowia, okażą się mniejsze od spodziewanych (ustalonych w oparciu
o dane z lat ubiegłych), a Wykonawca oświadcza, iż wyraża na to zgodę. Realizacja umowy w
ograniczonym zakresie nie stanowi odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i nie
upoważnia Wykonawcy do żądania zapłaty odszkodowania ani też wysuwania w stosunku do
Zamawiającego roszczeń o zakup niezrealizowanej części przedmiotu Umowy.
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1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Bank implantów
§3
Dla Wyrobów określonych w załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
utworzenia na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Zamawiającego tzw. „banku implantów" w asortymencie i ilościach zapewniających
niezbędne rozmiary, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Wyroby ujęte w załączniku nr 1 do Umowy, dostarczane będą bezpośrednio do depozytu
„banku implantów" na podstawie protokołu przekazania. Wykonawca zobowiązuje się do
nieodpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie zakładania endoprotezy,
implantu i obsługi instrumentarium.
Zapasy „banku implantów" stanowią własność Wykonawcy i są ubezpieczone przez
Wykonawcę przez cały okres trwania Umowy.
Podstawę do wystawienia faktury za wykorzystane przez Zamawiającego Wyroby znajdujące
się w „banku implantów" stanowi zestawienie pobranych Wyrobów sporządzone przez
uprawnionego pracownika Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Jednego Dnia,
Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w oparciu o dokumentacje medyczną Zamawiającego,
zwane dalej „Protokołem Zużycia Wyrobów”.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Protokołu Zużycia Wyrobów Wykonawcy
faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 3 dni od pobrania Wyrobów.
Na koniec roku kalendarzowego Zamawiający dokona inwentaryzacji Wyrobów znajdujących
się w „banku implantów" i uzgodni stany zapasów z Wykonawcą.
Zamawiający zwróci niewykorzystane Wyroby w terminie 14 dni od daty zakończenia
obowiązywania Umowy. Przekazanie niewykorzystanych Wyrobów Wykonawcy zostanie
potwierdzone w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca wraz z uruchomieniem banku implantów, o którym mowa w ust. 1, dostarczy
bezpłatnie kompletne instrumentarium, o którym mowa w § 2 ust. 10. W przypadku zabiegów
planowych dopuszcza się dostawę instrumentarium na określony czas uzgodniony
z Zamawiającym.

Koordynatorzy
§4
Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy strony wyznaczają następujące osoby:
Zamawiający: Marlena Michalska – Pielęgniarka Oddziałowa ; telefon 22 703 04 35, faks 22 703
04 36
Wykonawca:__________________ ; Tel./fax: ______________

1.
2.

3.

4.

§5
Gwarancja Jakości i Rękojmia
Wykonawca zapewnia, że Wyroby objęte przedmiotem Umowy są fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i prawnych oraz mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowych i ilościowych na Wyroby objęte
przedmiotem Umowy. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres …….. miesięcy, liczony
od daty dostawy Wyrobów.
W przypadku, gdy dostarczony Wyrób nie odpowiada pod względem ilościowym lub
jakościowym wyrobowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje
prawo do zgłoszenia reklamacji w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub
wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie
zgłoszenia reklamacji.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia Wyrobu na własny koszt, odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego
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5.
6.
7.
8.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

1.

lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do Umowy –
w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji – lub
udzielić Zamawiającemu w tym terminie pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie
nieuznania reklamacji.
Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 4 reklamacja będzie uznana
w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji na wady Wyrobu, o której mowa w ust. 3,
Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca.
Jeżeli z powodu wady prawnej Wyrobu, Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie
trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu należności za wydany przez Zamawiającego
Wyrób bez względu na inne postanowienia Umowy.
Wynagrodzenie
§6
Wartość Umowy przez cały okres jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……………..
zł brutto (słownie: ……………………………………………………….) w tym podatek VAT.
W kwocie określonej w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy,
w tym w szczególności: koszty dostawy wyrobów oraz instrumentariów do „banku
implantów”, transportu, rozładunku, opakowania, czynności związanych z przygotowaniem
dostawy oraz ubezpieczenie, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa
podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku
z realizacją przedmiotu Umowy.
Zamawiający będzie dokonywał płatności za Wyroby faktycznie zamówione, dostarczone
i odebrane, w wysokości stanowiącej równowartość iloczynu ilości tych Wyrobów
i odpowiedniej dla nich ceny jednostkowej brutto, określonej w załączniku nr 1 do Umowy
i nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1, na
co Wykonawca wyraża zgodę.
Wykonawca będzie wystawiał faktury z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP:129 09 30 105
Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 4, jest Protokołu Zużycia Wyrobów
podpisany przez pracownika Zamawiającego i
ceny jednostkowe brutto określone
w Załączniku nr 1 do Umowy.
Zapłata za faktury, o których mowa w ust. 5, będzie dokonywana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy NRB: …………………………………………………., w terminie
do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i Protokołu Zużycia Wyrobów
(implantów) wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia terminu płatności .
Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
Kary umowne
§7
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:
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1) 10% wartości brutto Umowy określonej w § 6 ust. 1, w przypadku gdy Zamawiający lub
Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
spoczywa na Wykonawcy, o których mowa w ust. 2;
2) 0,3% wartości brutto Wyrobów, których opóźnienie dotyczy za każdy dzień zwłoki –
w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub
6, w dostawie;
3) 0,3% wartości brutto Wyrobów, których opóźnienie dotyczy za każdy dzień zwłoki –
w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 4.
2. Niezależnie od przypadków odstąpienia od Umowy odkreślonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
przynajmniej jednej z następujących przesłanek:
1) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową lub też
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienia sposobu realizacji
Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym
wezwaniu;
2) gdy termin dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub termin uwzględnienia reklamacji,
o którym mowa w § 5 ust. 4, przedłuży się o więcej niż 30 dni.
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z
zastrzeżeniem, że wypowiedzenie umowy nie może nastąpić później niż w terminie 30 dni od
daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.
3. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający
wystawi Wykonawcy notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia
Wykonawcy przy opłacaniu którejkolwiek faktury za realizację przedmiotu Umowy, na co
Wykonawca wyraża zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności w wysokości
wynikającej z noty obciążeniowej, w terminie do 7 dni licząc od dnia jej otrzymania przez
Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, przewyższa
wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający lub Wykonawca może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Cesja
§8
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności przenieść wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej Umowy na
rzecz osób trzecich.
Czas trwania umowy
§9
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy lub do
wyczerpania kwoty określonej w § 6 ust. 1 Umowy – w zależności o tego, które z tych zdarzeń
wystąpi jako pierwsze.

1.

2.

Zmiana umowy
§ 10
Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności
określonych w ust 2.
Zmiany w umowie mogą być dokonane tylko w następujących przypadkach, po uprzednim
poinformowaniu drugiej Strony o ich wystąpieniu:
1) zmiany terminu dostawy o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak
niż o okres tych wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę wstrzymania dostawy,
w następujących okolicznościach:
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a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
albo działań
osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie dostawy,
c) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków
towarów będących przedmiotem zamówienia, w tym będące następstwem działania
organów administracji publicznej;
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowane nieprzewidywalną koniecznością
dostawy towarów nie wymienionych w Umowie poprzez dopuszczenie zakupu towarów
zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów
o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej),
z zastrzeżeniem, że ich cena nie może przewyższać ceny zastępowanych Wyrobów;
3) zmiany planowanych do zamówienia ilości poszczególnych Wyrobów, z zastrzeżeniem,
że wartość brutto Umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust. 1;
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów
promocyjnych – w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla
Zamawiającego w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały również dla
niniejszej Umowy,
5) zmiany ustawowej wysokości stawki podatku od towarów i usług – poprzez zmianę cen
jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że wartość
brutto umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust. 1;
6) zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze stron, niezależnego od jej woli.
3. Zmiany w Umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.

1.

2.

3.

4.
5.

Postanowienia końcowe
§ 11
Prawa i obowiązki określone i wynikające z niniejszej Umowy, w tym cesja wierzytelności, nie
mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu Umowy, strony zobowiązują się
rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu,
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia
dokumentacji postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta
Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, nazwane i nienazwane załącznikami, stanowią
integralną część Umowy.

ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK NR 4
/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania przetargowego pn. „Dostawa implantów dla potrzeb CKR Sp. z o.
o. w Konstancinie” nr ref.: A/F/2/2021, oświadczam, że Wykonawca: (zaznaczyć odpowiednie
oświadczenie)


nie należy do żadnej grupy kapitałowej*;



nie należy do tej samej grupy kapitałowej* z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;



należy do tej samej grupy kapitałowej* z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: (podać
pełną nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)
…..…………………………………………........................……………………………………...

* Pojęcie „grupa kapitałowa” należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

____________________________
Data i podpis osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 5
/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania przetargowego pn. „Dostawa implantów dla potrzeb CKR Sp. z o.
o. w Konstancinie” nr ref.: A/F/2/2021, oświadczam, że Wykonawca:
1) wobec Wykonawcy został / nie został* wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 5;
2) wobec Wykonawcy orzeczono / nie orzeczono* tytułem środka zapobiegawczego
zakaz/zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3) Wykonawca zalega / nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170 z późn. zm.).

* Niepotrzebne skreślić

____________________________
Data i podpis osoby upoważnionej

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5
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