


1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO
Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada  Vietha  w
Radomiu,  adres:  26-600  Radom,  ul.  Limanowskiego  42,  wpisany  do  rejestru
przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000048204, NIP: 948-16-24-61.

2. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
W załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w  art. 67 ust. 1 pkt 7

ustawy.
Zamawiający  nie  przewiduje  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zamówień  ani
podpisania umowy ramowej.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie 
24 miesięcy od daty zawarcia umowy

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania:

5.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;

5.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

5.3.  zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykaz dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia  wykonanych w

okresie 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  – w tym okresie  wraz  z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  daty  wykonania  i
podmiotów na rzecz których dostawy te zostały zrealizowane oraz dołączeniem dowodów
określających, czy te dostawy były należycie wykonane, przy czym dowodami o których
jest  mowa  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz
którego dostawy były wykonane wydane nie  wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem
terminu  składania  ofert.  Jeżeli  wykonawca  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym
charakterze  wykonawca   nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów-  oświadczenie
wykonawcy- załącznik nr 8

6. OPIS SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 



7. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Wykonawcy ubiegający  się  o  udzielenie  przedmiotowego zamówienia zobowiązani  
są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU:

Razem z ofertą wykonawcy dostarczają:
8.1 aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  w  zakresie  wskazanym  przez

zamawiającego  w  pkt  7  SIWZ na  załączniku  nr  2  do  SIWZ,  stanowiące  wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

8.2 W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,
oświadczenie  o  którym  mowa  w  pkt  8.1  składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie
ubiegających się o zamówienie.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się  o  udzielenie  zamówienia  wymagane  jest  ustanowienie  Pełnomocnika  do
reprezentowania  ich w postępowaniu i/lub zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia
publicznego.

8.3 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i  podania przez wykonawcę firm (nazw) tych
podwykonawców.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

8.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie  krótszym  niż  5  dni  terminie,  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  i
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.6
SIWZ.

8.5 W  celu  oceny  jakościowej  proszę  o  dostarczenie  próbki  oferowanego  sprzętu
medycznego jednorazowego użytku z opisu przedmiotu zamówienia po jednej sztuce
z każdego elementu zamkniętego systemu do pobierania krwi.

8.6 Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  na  wezwanie  zamawiającego  ma  
dostarczyć wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza:

8.8.1 oświadczenie  wykonawcy (załącznik  nr  6  do  SIWZ),  że  oferowany asortyment
posiada  certyfikaty  i  aprobaty  wymagane  obowiązującymi  przepisami,  a  w
szczególności wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach  medycznych  (Dz.  U.  Nr  107,  poz.  679  z  późn.  zm.)  oraz  aktów
wykonawczych  wydanych  na  jej  podstawie.  W przypadku produktów,  które  nie
podlegają przepisom ustawy z dnia  20 maja 2010 r.  o Wyrobach Medycznych,
oferowany  asortyment  musi  posiadać  inne  niż wyżej  wymienione  odpowiednie
dokumenty  dopuszczające  te  produkty  do  obrotu  i  stosowania.  Dokumenty
potwierdzające, że oferowane materiały medyczne są oznakowane znakiem CE
wykonawca  będzie  zobowiązany  dołączyć  przy  dostawach  -  zgodnie  z
wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ

8.8.2 odpis  z  właściwego rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1



ustawy  –  w przypadku,  gdy  Zamawiający  może  uzyskać  dokument,  o  którym
mowa  w  zdaniu  poprzednim,  w  sposób  określony  w  art.  26  ust.  6  ustawy,
Zamawiający samodzielnie pozyska ten dokument, bez wzywania wykonawcy do
jego złożenia;

8.7 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że
powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Wzór oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

8.8 Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt  8.8.2 SIWZ
składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. 

8.9 Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 8.8 SIWZ, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

8.10 Jeżeli w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  nie
wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  8.8  SIWZ,  zastępuje  się  je
dokumentem zawierającym odpowiednio  oświadczenie wykonawcy,  ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania
wykonawcy. Przepis pkt 8.9 SIWZ stosuje się.

9. Pozostałe dokumenty 
9.1 wypełniony „Formularz oferty” -  załącznik nr 3 do SIWZ;
9.2 wypełniony „Formularz cenowy”  - załącznik nr 4 do SIWZ;
9.3 wykaz zrealizowanych dostaw- załącznik nr 8 do SIWZ
9.4 w przypadku,  gdy  ofertę  w  imieniu  wykonawcy  podpisuje  pełnomocnik,  do  oferty

należy załączyć  pełnomocnictwo określające jego zakres i  podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale
albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

10.Oświadczenia,  o których mowa w pkt  8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. dotyczące wykonawcy oraz podwykonawców, składane
są w oryginale.

11. Dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  8  SIWZ  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt  10
SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12.Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,
wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 



13. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  
Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB
DOKUMENTÓW

W  przedmiotowym  postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e mailem.

14.OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Ewa Jaroszek – w godz.  7.00 -  14.35 w dni robocze, fax. (48) 362 62 76, e-mail:
przetargi@rckik.radom.pl

15.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

16.OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT
16.1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami SIWZ. 
16.2. Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  SIWZ  i  być  zgodna  z  powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa.
16.3. Wykonawca może  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  zawierającą  jedną,  jednoznacznie

opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej
propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie  wszystkich ofert  złożonych przez
wykonawcę.

16.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
16.5. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania

lub  ręcznie  długopisem lub  nieścieralnym atramentem,  może  mieć  także postać
wydruku komputerowego.

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

16.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii  dokumentu,  gdy  złożona  przez  wykonawcę  kopia  dokumentu  będzie
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

16.8. Zaleca  się,  aby  każda  kartka  oferty  była  ponumerowana  kolejnymi  numerami,  
a  w  Formularzu  oferty  winna  być  umieszczona  informacja  z  ilu  kolejno
ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami.

16.9. Zaleca  się,  aby  kartki  oferty  były  trwale  ze  sobą  połączone  (np.  zbindowane,
zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 16.14.

16.10. Wszelkie  zmiany  w tekście  oferty  (poprawki,  przekreślenia,  dopiski)  muszą  być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

16.11. Do  Formularza  oferty  należy  dołączyć  wszystkie oświadczenia  i  dokumenty
wymagane postanowieniami pkt 8.1 - 8.2 SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie
oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich
treść, odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego. 

16.12. Formularz  oferty  oraz  załączniki  muszą  być  wypełnione  i  podpisane  przez
wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 

16.13. Wszystkie wymagane SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii.
Każda strona  dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą:
„ZA  ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM”  i  podpisana  przez  wykonawcę  lub
upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.



16.14. Informacje składane w trakcie postępowania, co do których wykonawca wykazał,  
że  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji,  wykonawca zastrzega,  że  nie  mogą  być  udostępniane
innym uczestnikom postępowania,  oznaczając  je   klauzulą:  Dokument  stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.). Informacje
te  winny  być  umieszczone  w  innej  osobnej  wewnętrznej  kopercie,  odrębnie  od
pozostałych  informacji  zawartych  w  ofercie.  Kartki  należy  ponumerować  w  taki
sposób,  aby  umożliwić  ich  dopasowanie  do  pozostałej  części  oferty  (należy
zachować ciągłość numeracji kartek oferty). W szczególności, zgodnie z art. 8 ust. 3
zd. 2 ustawy wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy.

16.15. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 
„Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w

Radomiu, 
ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom, 

Oferta na  dostawę  „ Zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej”
(znak  sprawy: ZP-8-2018)

Nie otwierać przed 19 listopada 2018 r. godz. 9:00"

16.16. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej  oferty  lub  wycofać  ofertę.  Zmiany  lub  wycofanie  winny  być  doręczone
zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta
zawierać  dodatkowe  oznaczenie  wyrazami  odpowiednio:  „ZMIANA”  lub
„WYCOFANIE”.

16.17. Wykonawca nie może  wycofać  oferty i  wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.

16.18. Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem
oferty.

16.19. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub złożenia oferty Zamawiający nie
ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  jakie  mogą  powstać  w  wyniku  błędnego
skierowania (np. zaadresowania) przesyłki.

17. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT
17.1. Ofertę należy  złożyć w siedzibie  zamawiającego,  ul.  Limanowskiego 42,  26-600

Radom, piętro I - sekretariat. Oferty można składać wyłącznie w godzinach 7.00 -
14.30.

17.2. Termin  składania  ofert  upływa dnia  19 listopada 2018  r.  o godzinie  9:00.   W
przypadku  złożenia  oferty  po  tym  terminie  zamawiający  niezwłocznie  zwróci  ją
wykonawcy. 

17.3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w
dniu,  w  którym  upływa  termin  składania  ofert,  o  godz.  9:15 do  siedziby
Zamawiającego, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom, parter, sala wykładowa. 

17.4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.5. Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  informacje  zgodnie  z  art.  86  ust.  4
ustawy. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.



18. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY
18.1 Wykonawca określi cenę w załączniku nr 3 do SIWZ “Formularz oferty” za całość

przedmiotu   zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr
4  do  SIWZ  „Formularzu  cenowym”.  Odpowiedzialność  za  przyjęcie  prawidłowej
stawki podatku VAT ponosi wykonawca.

18.2 W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej Zamawiający uzna poszczególne ceny
jednostkowe z  tabeli  „Formularza cenowego” za prawidłowe i  dokona właściwego
obliczenia z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

18.3 Ceny  podane  przez  wykonawcę  muszą  zawierać  wszelkie  podatki  (w  tym VAT),
opłaty i inne pozostałe obciążenia związane z realizacją zamówienia.

18.4 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

18.5 Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający
będzie brał  pod uwagę jedynie ceny brutto podane w Formularzu oferty. 

19. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

19.1 Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował
następującymi kryteriami i ich wagami: 

20.1.1 Cena oferty brutto - 50 %
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nie podlegającej odrzuceniu
     -------------------------------------------------------- x 50

      Cena brutto oferty badanej

20.1.2 Kryterium jakość - 30 %

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następującej punktacji

Ocena Parametrów Jakościowych próbek wykonana metodą wizualną i palpacyjną:

L.p. Oceniany parametr Punktacja

1 Jakość i ostrość igły 0 - 5

2 Konstrukcja osłony zabezpieczającej igłę 0 - 5

3 Bezbarwna etykieta na probówkach z żelem separującym 0 - 5

4
Pozytywna opinia IHiT lub innego niezależnego od producenta
instytutu naukowego 0 - 5



5 Ocena wizualna prawidłowości oddzielenia osocza od 
elementów upostaciowanych w probówkach z żelem 
separującym ( stabilność i nieprzepuszczalność)

0 - 5

6 Ocena wizualna stabilności żelu rozdzielającego po 
rozmrożeniu probówek z żelem separującym

0 - 5

Suma punktów dla  danej oceny zostanie podstawiona do poniższego wzoru

Parametry jakościowe =Punkty oferty badanej       x 30%

Maksymalna liczba punktów

20.1.3 Kryterium termin dostawy cząstkowej - 20 %

- 1- 3 dni robocze – 20 pkt.

-  3 dni – 0 pkt.

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby najkrótszy termin płatności wynosił 14 dni, a
najdłuższy 30 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda terminu płatności lub
zaoferuje  termin  płatności  krótszy  niż  14  dni  lub  dłuższy  niż  30  dni  oferta
Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu,  jako niezgodna z SIWZ, na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów
wynikającą ze wzoru:

  CLP = C + GR+ KT
gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) - Cena
GR - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - Jakości 
KT- Liczba punktów przyznana za kryterium (3) – Termin dostawy cząstkowej

20.2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% =
100  pkt).  Punkty  będą  liczone  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

20.3. Jeżeli  zostanie  złożona  oferta,  której  wybór  prowadzić  będzie  do  powstania
obowiązku    podatkowego  zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej  ceny podatek od towarów i  usług,  który  będzie miał  obowiązek rozliczyć
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Wykonawca  składając  ofertę  informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego



obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

20.4. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem
aukcji elektronicznej.

21. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Po  dokonaniu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  a  przed  zawarciem  umowy
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których
oferta  zostanie  uznana za  najkorzystniejszą,  będą  zobowiązani  do  przedłożenia
oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez  wykonawcę
bądź  upełnomocnionego  przedstawiciela  wykonawcy,  umowy  regulującej
współpracę tych wykonawców.

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  W załączniku nr 7 do SIWZ.

23. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej, które przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, są określone
w Dziale VI ustawy Pzp. 

ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ:

Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
Nr 2: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Nr 3:   Formularz oferty
Nr 4: Formularz cenowy
Nr 5: Oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej -wzór
Nr 6: Oświadczenie dotyczące oferowanych materiałów medycznych
Nr 7: Istotne postanowienia umowy
Nr 8:  Wykaz zrealizowanych dostaw



Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: 

Zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej

1. System powinien zabezpieczać przed kontaktem z pobieranym materiałem osób 
pobierających i pacjentów/dawców. Powinien posiadać zabezpieczenie 
uniemożliwiające wypływ krwi z igły.

2. Igła bezpieczna zabezpieczająca personel przed zranieniem posiadająca 
zintegrowana osłonkę, która zablokowuje igłę po pobraniu. Zsunięcie osłonki 
blokującej grot igły musi być możliwe przy użyciu jednej ręki

3. W zależności od przeznaczenia probówki powinny różnić się barwą korka i być 
oznakowane odpowiednią etykietą zawierającą następujące elementy:
 nazwa producenta i systemu, 
 objętość pobieranego materiału,
 rodzaj odczynnika w probówce (antykoagulant, aktywator krzepnięcia), 
 numer katalogowy, 
 termin ważności, 
 oznakowania sterylności, 
 znak CE,
 numer serii, 
 symbol sprzętu jednorazowego użytku

4. Probówki wykonane z tworzywa PET
5. Tworzywo, z którego wykonano probówki oraz sposób umieszczenia etykiety na 

probówce powinny umożliwiać wizualną ocenę pobranego materiału ( ilość, 
lipemiczność, hemolizę )

6. Probówki z kalibrowana próżnią na etapie produkcji
7. Probówki muszą posiadać widoczne wskaźniki prawidłowego pobrania
8. Korki probówek ściągane, nie wymagające odkręcania/zakręcania oraz 

kompatybilne ze standardowymi uchwytami mocowanymi w pojemnikach do 
pobierania krwi firm działających na polskim rynku ( JMS, Fenwal, Macopharma, 
Ravimed, Fresenius).

9. Jedno wkłucie powinno umożliwić pobranie krwi do kilku probówek w zależności od 
potrzeb 

10.Probówki do badań metodami biologii molekularnej powinny gwarantować 
stabilność materiału genetycznego wirusa przez minimum 5 dni  (120 godzin).  
Probówki te po pobraniu krwi muszą wytrzymywać temperaturę mrożenia od –20 do
– 30 oC. Wymienione wymogi jakościowe powinny być potwierdzone przez Instytutu
Hematologii i Transfuzjologii lub inny, niezależny od producenta instytut naukowy.

11. Pełna kompatybilność zaoferowanych wyrobów - wszystkie elementy powinny 
pochodzić od jednego producenta.

12.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie 
stosowania systemu

13.Wykonawca jest zobowiązany dołączyć z pierwszą dostawą szczegółową instrukcję
w języku polskim, dotyczącą:

 kolejności pobierania krwi do oferowanych probówek



 postępowania z probówkami po pobraniu krwi w celu uzyskania osocza/surowicy 
o odpowiedniej jakości – sposób mieszania i parametry wirowania dla 
poszczególnych rodzajów probówek oraz warunków transportu 

14.Do każdej serii dostarczonych elementów dołączyć certyfikat jakości wydany przez 
producenta. 

15.Do oferty należy dołączyć po próbce z każdego elementu zamkniętego systemu 
pobierania krwi do badań . 

16.Termin ważności wszystkich elementów systemu minimum 6 miesięcy od daty 
dostawy do siedziby zamawiającego

I. Szczegółowe warunki 

LP Opis elementu 
systemu Wymiary

Wymagane parametry j.
miary Ilość 

1 Probówki do 
uzyskiwania 
surowicy z żelem 
rozdzielającym 

-Obj. pobrania 8-10 
ml
-Średnica 16 mm 
-wys.100 mm

- suchy napylony aktywator 
skrzepu szt.    55 000

2 Probówki do 
uzyskania 
surowicy z 
aktywatorem 
wykrzepiania 

-Obj. pobrania 5,5-7
ml
-Średnica 13 mm
-Wysokość – 100 
mm

- suchy napylony aktywator 
skrzepu szt.      1 500

3 Probówki do 
uzyskiwania 
osocza z żelem 
separującym i 
EDTA K2  do 
badań 
wirusologicznych 
metodami biologii 
molekularnej 

-Obj. pobrania 4,5-5
ml
 -Średnica 13 mm
 -Wysokość – 100 
mm

- suchy napylony 
antykoagulant
- czas stabilności RNA HCV
i RNA HIV w pobranej 
próbce – minimum 5 dni bez
zamrażania  (120 godzin)
- etykieta na probówce 
umożliwiająca wizualna 
kontrolę odwirowanego 
materiału (przezroczysta) 

szt.    55 000

4 Probówki do 
uzyskiwania 
osocza z żelem 
separującym i 
EDTA K2  do 
badań 
wirusologicznych 
metodami biologii 
molekularnej

-Obj. pobrania 8-10 
ml
-Średnica 16 mm 
-wys.100 mm

- suchy napylony 
antykoagulant
- czas stabilności RNA HCV
i RNA HIV w pobranej 
próbce – minimum 5 dni bez
zamrażania  (120 godzin)
- etykieta na probówce 
umożliwiająca wizualna 
kontrolę odwirowanego 
materiału (przezroczysta)

szt.    55 000

5 Probówki 
hematologiczne 
z EDTA K2 lub 
EDTA K3  

-Obj. pobrania 2-3 
ml
-Średnica 13 mm
 -Wysokość – 75 
mm

- suchy napylony 
antykoagulant

szt.  100 000



6 Probówki 
hematologiczne 
z EDTA K2 lub 
EDTA K3 

-Obj. pobrania 4-5 
ml
-Średnica 13 mm
 -Wysokość – 75 
mm

- suchy napylony 
antykoagulant

szt.    15 000

7
Probówki 
koagulologiczne z 
CTAD

-Obj. pobrania 4-5 
ml 
  -Średnica 13 mm
 -Wysokość – 75 
mm

- CTAD (buforowany 
cytrynian, teofilina, 
adenozyna, dwupirydamol) szt.         400

8 Igły systemowe 20
G szt.      4 000

9 Uchwyt 
jednorazowy - 
systemowy

Wykonanie z materiału
przezroczystego szt.    55 000

10 Adapter t. Luer - 
systemowy

Kompatybilny z uchwytem 
jednorazowym systemowym
(pkt.9)

szt.      4 000

11 Igły motylkowe do 
pobierania krwi z 
osłonką do 
blokady igły po 
pobraniu, trwale 
połączoną z 
nakłuwaczem 
probówek, w 
opakowaniu 
sterylnym 

Grubość igły 21G 
(0,8 mm), długość 
drenu 170- 300 mm

-Zabezpieczenie igły w 
osłonce możliwe przy 
użyciu jednej ręki

szt.    50 000

Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33141300-3 Sprzęt  medyczny jednorazowego użytku

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

...........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zamknięty system
do pobierania krwi w technice próżniowej (znak  sprawy: ZP-8-2018), prowadzonego
przez  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada  Vietha  w
Radomiu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................................dn. ........................     ..........................................................................
         (miejscowość)                                         podpis wykonawcy1 lub  upełnomocnionego  

        przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  
na  podstawie  art.  ………….  ustawy  Pzp  (podać  mającą  zastosowanie  podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt
1  ustawy  Pzp). Jednocześnie  oświadczam,  że  w  związku  z  ww.  okolicznością,  na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………

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

.................................. dn. ........................     ..................................................................
         (miejscowość)                                             podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego   

        przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy
1  w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................. dn. ........................             ..................................................................
         (miejscowość)                                                 podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego
                                                                         przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

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

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy2, NIP)

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę:  Zamkniętego
systemu  do  pobierania  krwi  w technice  próżniowej  (znak   sprawy:  ZP-8-2018)
oświadczamy/wykonawcy występujący wspólnie: ……………………… oświadczają3,:

1.OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ:
 za łączną cenę netto: ..........……..zł
(słownie złotych:…………………………………………………………………………………..) 
za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ............................................................zł
(słownie złotych:…………………………………………………………………………………..)
(s łow nie   zło tyc h:  ....... ..... ........ ....... ...... ........ ...... ........ ...... ....... ....... ...... ........ ...... ....... ....... )

Oferujemy ………. - dniowy termin płatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy  95/46/WE(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L 119  z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42
e-mail:przetargi@rckik.radom.pl.

 inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu jest Pani/Pani Aneta Kargulewicz
kontakt: abi@rckik.radom.pl;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zproszenia do złożenia oferty;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i
2018), dalej „ustawa Pzp”;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas

2  w przypadku wykonawców występujących wspólnie – nazwa i adres pełnomocnika 
3  niepotrzebne skreślić



trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum3 dla potrzeb niniejszego 

zamówienia  jest  następujący: ………………………………………........
………………………………..     
                                    (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja)

3. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia w
terminie zgodnie z pkt 4 SIWZ. 

4. OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  SIWZ  i  uznajemy  się  za  związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. ZAMÓWIENIE  zamierzamy  zrealizować  sami4/  z  udziałem  podwykonawców
.............................................. (wskazać nazwę podwykonawcy/ podwykonawców)

Udział  prac podwykonawców  wyniesie  ………  %  wartości  zamówienia  objętego
niniejszą  Ofertą,  przy  realizacji  następującego  zakresu:
…………………………………………...……………………

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

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

...........................................................................................................................................
7. OŚWIADCZAMY, że informacje zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji  (tj.  Dz.  U.  z  2003  r.  nr  153  poz.  1503  ze  zm.). Wraz  z  ofertą
przedkładamy  informacje  w  celu  wykazania,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa5.

4  niepotrzebne skreślić



8. OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  istotnymi  postanowieniami  umowy,  które
stanowią załącznik nr 7 SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.

9. Czy  wykonawca  jest  mikroprzedsiębiorstwem,  bądź  małym  lub  średnim
przedsiębiorstwem (zgodnie z:  definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja
2003r.  dotyczącym  definicji  mikroprzedsiębiorstw  oraz  małych  i  średnich
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003)
                    TAK                               NIE    

10.Wszelką  korespondencję  w  sprawie  niniejszego  postępowania  należy  kierować  na
nasz adres: 
...........................................................................................................................................
..............…………………………………………………………………………………………..
nr tel.:  ........................................, fax.:  ...................................,  e-mail  :  ………………..
………………

11. OFERTĘ niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.
12.ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.   ............................................................................................
2.   ............................................................................................
3.   ............................................................................................
4.   ............................................................................................
5.   ............................................................................................

.......................................dn. ...................... ............................................................................
         (miejscowość)                                               podpis wykonawcy5 lub  upełnomocnionego 
                                                                         przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

5  w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

FORMULARZ CENOWY
................................................
        pieczęć Wykonawcy6

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego
systemu do pobierania krwi w technice próżniowej (znak  sprawy: ZP-8-2018) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych: 

MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

L. p. Asortyment Zapotrzebo
wanie

Producent, 
numer/
symbol

produktu

Cena
jednostkowa

netto w zł

Cena
jednostkowa
brutto w zł

Stawka
podatku

VAT 
w %

Wartość
netto 

w złotych
[kol. 3 x kol.

5 ]

Wartość
brutto 

w złotych
[kol. 3 x kol.
6 + stawka

podatku VAT
z kol. 7]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. 9.

1

Probówki do uzyskiwania 
surowicy z żelem 
rozdzielającym  
obj. pobrania 8-10 ml

55 000
sztuk …. %

2
Probówki do uzyskania 
surowicy z aktywatorem 
wykrzepiania 
obj. pobrania 5,5-7 ml

 1 500 
sztuk …. %

3

Probówki do uzyskiwania 
osocza z żelem 
separującym i EDTA K2  do 
badań wirusologicznych 
metodami biologii 
molekularnej obj. pobrania 
4,5-5 ml

55 000 
sztuk …. %

Probówki do uzyskiwania 
osocza z żelem 55 000 …. %

6  W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika



4

separującym i EDTA K2  do 
badań wirusologicznych 
metodami biologii 
molekularnej
obj. pobrania 8-10 ml

sztuk

5
Probówki hematologiczne 
z EDTA K2 lub EDTA K3  
obj. pobrania 2-3 ml

100 000
sztuk …. %

6
Probówki hematologiczne 
z EDTA K2 lub EDTA K3
 obj. pobrania 4-5 ml

15 000 
sztuk …. %

7
Probówki koagulologiczne z
CTAD
obj. pobrania 4-5 ml

400 
sztuk …. %

8 Igły systemowe 20 G 4 000 
sztuk …. %

9
Uchwyt jednorazowy - 
systemowy

55 000 
sztuk …. %

10 Adapter t. Luer - systemowy 4 000 
sztuk …. %

11
Igły motylkowe 
Grubość igły 21G( 0,8 mm)

50 000 
sztuk …. %

RAZEM:
(suma wierszy 1-10 kolumny 7)

........................................ dn. ....................                                  …………..................................................................
         (miejscowość)                                                                                podpis wykonawcy7 lub  upełnomocnionego   

                                                                                                    przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy
7  w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik



ZAŁĄCZNIK  NR 5 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 

USTAWY PZP

................................................
pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  pn.„ Zamknięty system do pobierania
krwi w technice próżniowej”(znak  sprawy: ZP-8-2018), oświadczam, iż:

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 229, z późn.zm.)

1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami biorącymi
udział  
w niniejszym postępowaniu8

2) przynależę do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca:

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

W  przypadku  Wykonawców,  którzy  należąc  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, zobligowani są złożyć
wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w
postępowaniu. 

 ....................................dn. .....................     ...............................................................
         (miejscowość)                                       podpis wykonawcy9 lub upełnomocnionego   

 przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

8  niepotrzebne skreślić
9  w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców oddzielnie



ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Oświadczenie wykonawcy 

dotyczące oferowanego asortymentu

...........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„ Zamknięty system
do pobierania krwi w technice próżniowej” (znak sprawy: ZP-8-2018), prowadzonego

przez  Regionalne  Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada  Vietha  w

Radomiu, oświadczam, że oferowany asortyment posiada certyfikaty i aprobaty wymagane

obowiązującymi przepisami, a w szczególności wyroby spełniają wymagania ustawy z dnia

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz aktów

wykonawczych wydanych na jej podstawie.  W przypadku produktów, które nie podlegają

przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, oferowany asortyment

posiada inne niż wyżej wymienione odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do

obrotu i  stosowania.  Dokumenty potwierdzające,  że oferowane materiały  medyczne są

oznakowane  znakiem  CE  zobowiązujemy  się  dołączyć  przy  dostawie  -  zgodnie  z

wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 

   ............................ dn. ...................      .........................................................................
         (miejscowość)                                      podpis wykonawcy10 lub  upełnomocnionego   

 przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

 

10  w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców oddzielnie



ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr …………… - Projekt  

Zawarta w dniu …………………….. 2018 r. w Radomiu pomiędzy: 
Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada  Vietha  
w  Radomiu,  z  siedzibą:  26-600  Radom,  ul.  Limanowskiego  42,  wpisanym  do  rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki  zdrowotnej  w  Sądzie  Rejonowym  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie  -  XIII  Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000048204,  posiadającym:  Regon 000303060,  NIP 948-16-24-611,
reprezentowanym przez: 
- Dyrektora Dominika Purgala,
zwanym dalej "Zamawiającym", 

a
………………………………-……………………………………….. 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w …………………………………….. -
………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………….., REGON
…………………….;   NIP ……………………..,
reprezentowanym przez:
- ………………………………………. - …………………………., 
zwanym dalej "Wykonawcą", 

łącznie zwane także „Stronami”.

 
Niniejsza  umowa  zawarta  jest  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  o  symbolu:  ZP-8-2018  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.), dalej „Pzp” oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy.
                                                                           
                                                                   § 1
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty

Wykonawcy z dnia ……………….. r. wraz z załącznikami. 
2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice 

próżniowej obejmującego próbówki, igły oraz uchwyty i adaptery systemowe (zwanego dalej 
„systemem”).

3. Szczegółowy wykaz elementów systemu oraz ich ilości określa załącznik nr 1 do umowy.
4. Wykonawca oświadcza,  że  przed złożeniem oferty,  zapoznał się ze  wszystkimi  warunkami,

które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. 

§ 2
1. Elementy systemu dostarczane będą w częściach przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy,

zgodnie  z  zamówieniami  przesyłanymi  przez  Zamawiającego  za  pośrednictwem e-mail  lub
faksem.

2. System dostarczany będzie własnym transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego i 
wstawiony w miejscu przez niego wskazanym (magazyn główny).

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania elementów systemu w terminie do 5 dni od 
wpłynięcia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt wpłynięcia zamówienia 
w taki sam sposób w jaki zostało ono złożone.

4. Wykonawca ma obowiązek wystawić po dostarczeniu każdej części systemu fakturę 
zawierającą dane zgodne z jej przedmiotem i umową oraz wskazanie numeru postępowania: 
…………………. i datę zawarcia umowy. 



5. Każda część (element) dostarczanego systemu musi posiadać certyfikat jakości zawierający 
oznaczenie serii lub partii wyrobu i datę produkcji.

6. W przypadku zwłoki w dostawie lub dostarczeniu nie pełnej ilości zamawianych elementów 
systemu do daty planowanej dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania 
zastępczego – złożenia zamówienia u innego podmiotu, jednocześnie obciążając różnicą 
wynikającą z ceny zamówienia Wykonawcę. Zamawiający upoważniony jest do dokonania 
potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji kolejnych dostaw.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości elementów systemu niż 
określona w ofercie, jednocześnie wskazuje, że ostateczna ich ilość nie może być mniejsza niż 
70% jego wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. Ograniczenie to nie jest 
traktowane jako odstąpienie od umowy. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego 
roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w powyżej wskazanym 
zakresie. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy 
bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości przedmiotu umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku mający wpływ 
na jakość składników krwi dostarczone/transportowane będą do magazynu głównego 
Zamawiającego w nadzorowanych  warunkach, w temperaturze zalecanej przez producenta.

9. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

a. po stronie Zamawiającego: ……………………………..,
      b. po stronie Wykonawcy: ………………………………..

§ 3
1. Ceny jednostkowe poszczególnych elementów systemu oraz ich ilości określa załącznik
nr 1 do umowy.
2. Strony ustalają łączną cenę przysługującą Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu
umowy na kwotę netto ………………….. zł (słownie: ………….. zł), która po powiększeniu o
obowiązujący  w  chwili  zawarcia  umowy  podatek  VAT,  stanowi  cenę  brutto  w  kwocie
……………… zł (słownie: ……………………….. zł).
3.  Łączna  cena  umowy  uwzględnia  wszystkie  koszty,  jakie  ponosi  Wykonawca  przy
wykonaniu zamówienia, tj.:

   - cenę systemu (elementów),
   - koszty dostarczenia systemu do siedziby Zamawiającego oraz wniesienia go we wskazane

przez Zamawiającego miejsce,
   - podatków, ceł itp., 

bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek innych opłat.
4. Podstawą rozliczeń między stronami będą częściowe faktury wystawiane dostarczeniu
każdej z części systemu.
5.  Faktury  płatne  będą  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  w  ich  treści,
w terminie 30dni od daty wpłynięcia faktury do siedziby Zamawiającego. 
6. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi
polecenie przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

§ 4
1. Wykonawca  oświadcza,  że  wszystkie  elementy  systemu  objęte  są  okresem  gwarancji

wynoszącym  …... miesięcy od dnia dostarczenia danej partii do siedziby Zamawiającego.
2. W okresie  trwania  gwarancji,  w  przypadku  wykrycia  przez Zamawiającego  wad elementów

systemu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tych elementów na nowe w terminie do 5
dni. 



§ 5
1.Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:
 a. co najmniej dwukrotnie w okresie obowiązywania umowy dostarczy części systemu lub dokona

wymiany wadliwego elementu z przekroczeniem wskazanych w umowie terminów,
 b. dostarczy przedmiot zamówienia niezgodny z zamówieniem Zamawiającego,
 c. nie przestrzega innych postanowień umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu
wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru.

§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn wskazanych w § 5 ust. 1 w wysokości     10%

łącznej wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 2,
b.  za  zwłokę  w  dostawie  części  systemu lub  wymianie  jego  elementów na  wolne od  wad w

wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia  brutto  określonego w §  3 ust.  2 za każdy dzień
zwłoki.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  istotnych  zmian  postanowień  umowy  w
stosunku do treści  oferty, na podstawie, której  dokonano wyboru Wykonawcy w następujących
przypadkach i na określonych warunkach:
1. Zmiana terminu dostawy:

a.  zmiany  spowodowane  siłą  wyższą,  w  tym  klęskami  żywiołowymi,  warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie;
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 na polskim rynku będących przedmiotem umowy,  w tym będące następstwem
działania organów administracji publicznej;
d. dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy;
e. dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez
Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości.

2. W  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z  okoliczności  wymienionych  w  pkt  a  -  c  termin
dostawy  może  ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  niezbędny  do  należytego  jej
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
a.  zmiany  spowodowane  nieprzewidywalną  koniecznością  dostawy  towarów  nie
wymienionych  w  umowie   -  Zamawiający  w  powyższym  przypadku  dopuszcza  zakup
towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów
o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich
cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych; Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie;
b. dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu
tożsamości przedmiotu świadczenia.

4.       Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a.  zmiany  polegające  na  obniżeniu  wynagrodzenia  Wykonawcy  przy  zachowaniu
zakresu jego świadczenia umownego;
b. zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych - W
przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie
trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy;
c.  zmiany  spowodowane  wzrostem  albo  zmniejszeniem stawki  VAT -  jeśli  zmiana
stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę



równą różnicy w kwocie podatku VAT  zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana
stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą
różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.

5. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 
zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

6. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur.

     § 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

          § 9
Integralną część umowy stanowią:

                 1. Oferta wraz z załącznikami.

2. Pismo powiadamiające o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne z 

dnia  ……………………………………..

                                                                           § 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
2.  Właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest  sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

                                                                            § 11
Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  jeden  otrzymuje
Zamawiający i jeden Wykonawca.

 
............................... ...........................
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY  



ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Firma: .............................................................................

             .............................................................................
                               Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)

Dotyczy: Dostawy pn: „Zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej” 
dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada 
Vietha w Radomiu

Wykaz  wykonanych,  minimum  dwóch  dostaw  odpowiadających  przedmiotowi  zamówienia  w
okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.

WYKAZ DOŚWIADCZENIA

LP. NAZWA DOSTAW, 
MIEJSCE DOSTAW,

WARTOŚĆ
KONTRAKTU

POCZĄTEK
DOSTAWY

KONIEC
DOSTAWY UWAGI

1.

2.

3.

4.

5.

...................., dnia ......................

                                                                              ............................................................
                                                                       pieczątka/i imienna/e i podpis/y upoważnionego/ych 

przedstawiciela/i Wykonawcy


