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Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest:
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
59-400 Jawor
ul. Piłsudskiego 10
Strona internetowa: http://przychodnia-jawor.pl/
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przychodnia-jawor.pl

Rozdział II. Informacje podstawowe
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w związku z zasadą konkurencyjności
opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także
odpowiednio w zakresie w jakim Zamawiający się powołuje na zapisy ustawy – na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm) - zwanej dalej
uPzp.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
3. Zamówienie udzielane jest w związku z realizacją zadania z współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej.
Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Tytuł Projektu: „Poprawa warunków udzielania świadczeń
zdrowotnych w Przychodni Rejonowej w Jaworze poprzez modernizację pomieszczeń oraz zakup
specjalistycznego wyposażenia”
4. Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości 30.000 Euro (jest to zamówienie udzielane w
częściach których łączna wartość przekracza 50 tys. zł netto)

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia; kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); informacja o możliwości bądź braku możliwości
składania ofert częściowych
Wspólny słownik zamówień CPV:
33122000 – 1 Sprzęt oftalmologiczny
33123230-9 Kardiografy
33196000-0 Pomoce medyczne
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa asortymentu szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1A
(formularzu asortymentowo-cenowym) - który stanowi integralną część zapytania ofertowego, pogrupowanego
w Pakiety nazwane jak w informacji znajdujacej się poniżej:
Pakiet 1 (Cześć 1) Tonometr bezdotykowy - dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia;
Pakiet 2 (Część 2) – Perymetr - dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia;
Pakiet 3(Część 3) - Kardiotokograf - dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia;
Pakiet 4 (Część 4) – Detektor tętna płodu - dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia;
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części w niniejszym
postępowaniu: 4. Wszelkie zapisy znajdujące się w niniejszym dokumencie dotyczące oferty odnoszą się
również do oferty częściowej. Jeżeli w dokumencie nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy
określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części.
3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale
XV.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie w ramach umowy należy zrealizować w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-22 uPzp. Zamawiający wykluczy:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.1)) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 13 i 14 oraz 16–20 powyżej, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 840, z 1999 r. poz. 729 i 931, z 2000 r. poz. 548, 1027 i 1216, z 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142,
1750, 1935 i 2255, z 2004 r. poz. 219, 626, 889 i 2426, z 2005 r. poz. 732, 757, 1109, 1363, 1479 i 1493, z 2006 r. poz. 1409, 1592 i 1648, z 2007 r. poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008
r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i 1344, z 2009 r. poz. 504, 533, 1317, 1323, 1474, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 227, 229, 625, 626, 842, 857, 1018, 1021, 1228, 1474 i 1602, z 2011 r.
poz. 78, 130, 202, 245, 381, 549, 678, 767, 964, 1135, 1280, 1381 i 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247, z 2014 r. poz. 538, z 2015 r. poz. 396, 541, 1549,
1707 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 189, 428, 437 i 862.
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Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy wraz
z ofertą
1. Wykonawcy muszą złożyć wypełnione i podpisane:
1) Ofertę – na którą składają się: Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego wraz
z Formularzem asortymentowo-cenowym (w zakresie Pakietu/Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę)
stanowiącym Załącznik Nr 1A do zapytania ofertowego ( w ;
2) Pełnomocnictwo -jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem
(przez notariusza) kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby
do tego upoważnione.
3) W celu dokonania oceny ofert w zakresie „Parametrów użytkowo-technicznych” oferowanego przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących oferowanego
przedmiotu zamówienia tj.: wydanych/opublikowanych przez wytwórcę oferowanego wyrobu medycznego ulotek informacyjnych, folderów lub części folderów, kart technicznych, katalogów lub części katalogów,
etc., w których opisane/wskazane są cechy, parametry, właściwości, itp. oferowanego przedmiotu zamówienia w
zakresie parametrów podlegających ocenie przez Zamawiającego i oferowanych przez Wykonawcę. W
przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów wraz z ofertą – pomimo, iż Wykonawca wskaże i
oświadczy w Załączniku Nr 1A oferowanie danego parametru, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że
oferowany asortyment nie posiada ocenianego parametru/parametrów i przyzna w tym zakresie 0 pkt
cząstkowych. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia rzeczonego dokumentu.
2. Oferta oraz potwierdzone za zgodność oryginałem dokumenty, o których mowa w pkt 1 podpunkt 3) powyżej,
muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane
dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą drogi elektronicznej.
3. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,
że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, została mu
doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
59-400 Jawor
ul. Piłsudskiego 10
e-mail sekretariat@przychodnia-jawor.pl
6. W korespondencji Wykonawcy powinni posługiwać się tytułem postępowania: „Dostawa sprzętu mającego
stanowić wyposażenie poradni okulistycznej i ginekologicznej Przychodni Rejonowej w Jaworze”
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Małgorzata Kasprzak
Godziny pracy od 7.25 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert bez ujawniania źródła zapytania - zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz
na
własnej
stronie
internetowej
www.przychodnia-jawor.pl , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Zmianę
zapytania
ofertowego
Zamawiający
udostępni
na
stronie
Bazy
Konkurencyjności
.
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz własnej stronie internetowej (www.przychodniajawor.pl)
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11. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia nieprowadzącej do zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym wykonawców zamieszczając taką informację na stronie Bazy Konkurencyjności.
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz
na
własnej
stronie
internetowej
(www.przychodnia-jawor.pl)

Rozdział IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z wybranych przez siebie części. Złożenie więcej niż jednej
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego do składania ofert.
4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane
przez Wykonawcę.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
10. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez
Wykonawcę.
11. . Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z
jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
12. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail Wykonawcy,
b) Przychodnia Rejonowa w Jaworze, 59-400 Jawor, ul Piłsudskiego 10
c) OFERTA – „Dostawa sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej, ginekologicznej
oraz innego wyposażenia Przychodni Rejonowej w Jaworze” - Nie otwierać przed dniem 16-04-2018 r. przed
godz. 11:30.
Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe oznaczenie kopert/opakowań z
ofertami

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 należy złożyć w pokoju nr 305 w
siedzibie Zamawiającego w terminie do 16-04-2018 r. do godziny. 11:00.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce
wskazane w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-04-2018 r. o godzinie 11:30 w pokoju nr 301 w siedzibie Zamawiającego –
w Przychodni Rejonowej w Jaworze, 59-400 Jawor, ul Piłsudskiego 10.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w
kopercie oznaczonej jak w Rozdziale X pkt 12 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby jego
oferta została złożona zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
7. Oferty, które wpłyną po upływie terminu na ich składanie – nie będą brane pod uwagę - zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania.

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określa cenę za całość przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w ofercie ceny brutto
(wartości brutto).
2. Ceną oferty jest wartość brutto wymieniona w Załączniku Nr 1A (w formularzu asortymentowo-cenowym).
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3. Całkowita wartość zamówienia – zarówno netto jak i brutto powinny być wyrażone w złotych polskich z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym wartość netto razy 1,xx ( xx - oznacza właściwą stawkę
podatku VAT). W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając formularz asortymentowo - cenowy
powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zaokrągla się
do jednego grosza w dół, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę.
4. Cena oferty wybranej przez Wykonawcę części obejmuje koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w
zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, w tym w projekcie umowy.
5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z
zapytania ofertowego, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu
zamówienia (również ewentualne opusty oferowane przez Wykonawcę), w szczególności w cenie należy
uwzględnić wszelkie dodatkowe koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu
umowy.

Rozdział XIII. Opis kryteriów oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone.
2. W przypadku określeń wyrażonych w procentach Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w
ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Spośród ofert nieodrzuconych w zakresie Pakietów:1, 2, 3 i 4 oceniane będą:
a) Cena (C) - 75 %
b) Parametry użytkowo-techniczne (P) – 10 %
c) Okres gwarancji i rękojmi* (Gr) – 15%
*- okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy
ad a) Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej – wartość brutto (Pakietu X)
C = --------------------------------------------------------------------------------------- razy 75 = liczba punktów
Cena oferty badanej – wartość brutto (Pakietu X)
ad b) Punkty w kryterium „Parametry użytkowo -techniczne” zostaną obliczone według wzoru
Łączna liczba punktów cząstkowych przyznanych ofercie badanej (dla PakietuX)
P = --------------------------------------------------------------------------------------------------- razy 10 = liczba punktów
Największa łączną liczba przyznanych ofercie punktów cząstkowych (dla PakietuX)
Punkty cząstkowe oraz sposób ich przyznawania zostały wskazane w Załączniku Nr 1A; punkty cząstkowe za
parametry użytkowo-techniczne zostaną zsumowane, a następnie obliczone wg. wzoru podanego powyżej.
ad. c) Punkty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” zostaną obliczone wg wzoru:
Okres gwarancji i rękojmi w ocenianej ofercie (dla Pakietu X)
Gr = --------------------------------------------------------------------------------------------------razy 15= liczba punktów
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi w spośród złożonych ofert (dla Pakietu X)
4. Zamawiający informuje, że:
1) w przypadku podania przez Wykonawców w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” wartości niższych lub
wyższych od określonych przez Zamawiającego w objaśnieniach powyżej, przyjmie się odpowiednio najniższą
albo najwyższą wartość przewidzianą w zapytaniu ofertowym
Natomiast w przypadku braku podania przez Wykonawcą w ofercie wartości dotyczącej ocenianego kryterium
„Okres gwarancji i rękojmi” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 24-miesięczny okres gwarancji i
rękojmi.
Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji i rękojmi – jednakże w takim przypadku do wyliczenia
punktów w tym kryterium odpowiednie zastosowanie będą miały zapisy pkt 4 ppkt 1) niniejszego Rozdziału
dotyczące przyjęcia do wyliczeń najwyższej wartości przewidzianej w zapytaniu ofertowym, tj. 60 miesięcy.
5. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty z największą liczbą punktów, tj. przedstawiające
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa powyżej.
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Rozdział XIV. Informacje związane z badaniem ofert
1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Zamawiający zastrzega, że będzie badał i oceniał oferty w zakresie niezbędnym do ustalenia oferty
najkorzystniejszej. Ranking ofert zostanie ustalony w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym,
w kolejności od najniższej do najwyższej.
3. Zamawiający:
1) poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew
zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części.
2) poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3)poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4)może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub koszt
Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający.
5)w trakcie badania i oceny ofert zastosuje odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 uPzp.
4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach:
a) jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert;
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) wykonawca nie wyrazi zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Zamawiający unieważni postępowanie w odpowiednio w okolicznościach określonych w art. 93 uPzp.,
6. Termin zawarcia umowy zostanie wskazany Wykonawcom/Wykonawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej
7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia zamiesczenia
informacji o wyniku postępowania na stronie Bazy Konkurencyjności oraz na własnej stronie internetowej.
Informacja o wyniku postepowania zostanie przesłana również za pośrednictwem poczty elektronicznej
Wykonawcom, którzy złożą oferty.
Rozdział XV. Projekt umowy
UMOWA Nr …....../.............(Dotyczy Pakietów 1, 2, 3, 4)
zawarta w dniu ………….. r. w Jaworze pomiędzy: Przychodnią Rejonową w Jaworze wpisaną do rejestru
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
000005481, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX
Wydział Gospodarczy
reprezentowaną przez:
Joannę Strączek – Kierownika
przy kontrasygnacie
Elżbietę Białczak - Główną księgową
NIP 695-13-51-570
Regon 390631706
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zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a………
............................................................................
NIP…. …………
REGON: ……………………..
Reprezentowanym przez:
………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy z zachowaniem zasady
konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach EFRR, EFS
oraz FS na lata 2014-2020.
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa kompletnie wyposażonych urządzeń, o których mowa w Załączniku nr 1 do
umowy, który stanowi jej integralną część. Dostawa obejmuje również rozładunek.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, uruchomienia rzeczy wymienionych w Załączniku nr 1
do niniejszej umowy przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu ich prawidłowej obsługi. Przedmiot
umowy, o którym mowa w §1 będzie dostarczony, zamontowany i uruchomiony na koszt i ryzyko Wykonawcy
do siedziby Zamawiającego.
2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie montażu oraz reklamacji .................., tel.
....................
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować, uruchomić oraz przeprowadzić szkolenie
pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od zawarcia umowy
wskazanego w jej komparycji, tj. do dnia ..............................................
4. Przedmiot umowy winien być wyposażony we wszystkie elementy umożliwiające jego prawidłowe
użytkowanie.
5.Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim
oraz dokumentację techniczno – ruchową (o ile urządzenie posiada taki dokument). Wykonawca zobowiązany
jest również do założenia paszportu technicznego.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania nieodpłatnych przeglądów przedmiotu
umowy, o którym mowa w §1 zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. W przypadku braku w
dokumentacji techniczno - ruchowej informacji dotyczącej przeglądów technicznych Wykonawca zobowiązany
będzie do ich dokonywania raz na 12 miesięcy w okresie trwania gwarancji.
7. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez
strony umowy obejmujący stwierdzenie wykonania czynności, o których mowa w w ust. 1. Protokół, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
§3
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy:
1) będzie fabrycznie nowy i będzie odpowiadał wymaganiom określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu
oraz złożonej ofercie,
2) nie był przedmiotem demonstracji ani pokazów.
2. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wskazany jest w Załączniku nr 1 Bieg gwarancji rozpoczyna
się od daty należytego wykonania umowy oznaczonego w protokole, o którym mowa w §2 ust. 7.
3. W czasie gwarancji Wykonawca odpowiada za jakość techniczną i użytkową.
4. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisowej w ciągu 3 dni roboczych (tj. licząc od zgłoszenia awarii
pocztą elektroniczną na adres……………………..do momentu podjęcia czynności naprawczych) Zgłaszanie i
dokonywanie napraw będzie odbywać się w dni robocze.
5. W przypadku wystąpienia wady przedmiotu umowy w czasie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się
do jej usunięcia w terminie 10 dni roboczych liczonych od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis producenta, jedynie w
przypadku konieczności zastosowania specjalistycznych przyrządów pomiarowych bądź naprawczych w
siedzibie autoryzowanego serwisu producenta (transport w gestii i na koszt Wykonawcy).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany modułu lub podzespołu na nowy, wolny od wad w przypadku
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wystąpienia w okresie gwarancji 3 awarii tego samego rodzaju w tym samym module lub podzespole.
8. W przypadku naprawy, okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy
Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
9. W okresie trwania gwarancji jedynym uprawnionym do wykonywania przeglądów, napraw, wymiany części,
itp. jest autoryzowany serwis producenta.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od
daty sprzedaży przedmiotu umowy.
11. Postanowienia ustępów 2, 4, 5, 6, 8 i 9 mają odpowiednie zastosowanie do rękojmi.
§4
1. Za przedmiot umowy określony w § 1 Zamawiający zapłaci łączną kwotę netto ........................ zł
powiększoną o należny podatek VAT ......% Łączne wynagrodzenie brutto wyniesie: ................................ zł
(słownie....................................... ).
2. Zapłata za wykonanie umowy zostanie zrealizowana w terminie 30 dni liczonym od dnia otrzymania
prawidłowej faktury wystawionej zgodnie z §2 ust. 7.
§5
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:
a) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku
do terminu określonego w §2 ust.3 i/lub §3ust. 4 i/lub §3 ust.5
b) w wysokości 500 zł za każde uchybienie obowiązkowi opisanemu w §3 ust. 10.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z jej stron, a którego przyczyna leży po stronie
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w
§ 4 ust. 1.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
1) opóźnienia w terminie realizacji zamówienia o 20 dni,
2) nie usunięcia wady w terminie 5 dni roboczych po upływie terminu, o którym mowa w §3 ust. 5.
4. Umowne prawo odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od podjęcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
5. Zastrzeżone niniejszą umową warunki odstąpienia od umowy nie wyłączają ani nie ograniczają odstąpienia na
zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
§6
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego
§8
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o zawarciu umowy z
podwykonawcą bez względu na rodzaj i wartość takiej umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia wraz ze
wskazaniem danych identyfikujących podwykonawcę celem przekazania tej informacji Instytucji Zarządzającej,
z którą Zamawiający ma zawartą umowę na realizację inwestycji.
§9
W przypadku prawem przewidzianym Strony zawrą odrębna umowę dotyczącą powierzenia i przetwarzania
danych osobowych
§10
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia związany jest z użytkowaniem licencji - w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w §4 ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowych licencji na korzystanie z
oprogramowania niezbędnego do korzystania i obsługi sprzętu medycznego.
§11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze
stron.
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ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Rodział XVI. Udział podwykonawcy w realizacji części zamówienia
Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zobowiązany jest zawrzeć informację
nt. części która zamierze powierzyć podwykonawcy oraz wskazać podwykonawcę (o ile jest mu znany na etapie składania
ofert).

Rozdział XVII. Wykaz załączników do zapytania ofertowego
Załącznik Nr 1 –wzór Formularza Ofertowego;
Załącznik Nr 1A – wzór formularza asortymentowo-cenowego
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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY: Przychodnia Rejonowa w Jaworze, 59-300 Jawor, ul.Piłsudskiego
WYKONAWCA: Oferta zostaje złożona przez:

lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

NIP

REGON

Osoba uprawniona do kontaktów:
imię i nazwisko
adres do wysyłania wszelkiej korespondencji
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą :
adres e-mail
Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w związku z zasadą
konkurencyjności na „Dostawę sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej i
ginekologicznej Przychodni Rejonowej w Jaworze” składam ofertę zgodnie z treścią Załącznika Nr 1A do
zapytania ofertowego, i:
1) oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i uznaję się za związanego określonymi w nim
postanowieniami i zasadami postępowania;
2) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w Załączniku Nr 1A do zapytania ofertowego,
3) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym;
3) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę zastrzeżeń; zdobyłem konieczne informacje do
przygotowania oferty,
4) jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert,
5) zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach ustalonych w projekcie
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia
umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7) oświadczam, że część przedmiotu zamówienia powierzę podwykonawcy (wypełnić o ile dotyczy):
Lp.

Nazwa / opis części zamówienia,
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom / nazwa i adres podwykonawcy

8) oświadczam, że podlegam*/nie podlegam* wykluczeniu na podstawie określonej przez Zamawiającego w
Rozdziale VII ust. 1.
[W przypadku, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu – należy wskazać jakie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania:
na podstawie art. 24 ust. …. pkt......... ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie
postawę wykluczenia z postępowania), jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, o której
mowa
w
Rozdziale
VII
ust.
2,
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….( należy opisać – jeśli
dotyczy)]*
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*- niepotrzebne skreslic
9) Oświadczam, że wszystkie ww. podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione
z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
*- niepotrzebne skreślić
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym dokumencie nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej

lp.

Nazwa
Wykonawcy
[pieczęć Wykonawcy]

nazwisko i imię osoby
upoważnionej do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy

Podpis osoby upoważnionej do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy

miejscowość
i data
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