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Zamawiający: 
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. 
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 
tel.:067 210 98 66, fax: 067 286 24 63 
e-mail: zp@szpitalwyrzysk.pl 

 
 

Numer postępowania: ZP/382-04/2019 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÒW ZAMÒWIENIA 
 

 
Usługa sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, 

bielizny szpitalnej 
oraz innego asortymentu medycznego 

wraz z transportem 
 dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. 

 
 

USŁUGI 
 
 

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 02.07.2019 r. numer: 568092-N-2019 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
 
 
Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
 

Zatwierdził: 

 
 
 
 
 

......................................... 
(podpis) 

 
 
 
 
Wyrzysk, 02 lipca 2019 r. 
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I. Informacje ogólne 
1. Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału 

w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia pod nazwą: „Usługa 
sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu 
medycznego wraz z transportem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.” 
w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986), zwanej dalej uPzp., 
w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 wymienionej 
wyżej ustawy. 

3. W sprawach nieuregulowanych przez u Pzp. mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia – ustalenia ogólne 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1.  kompleksowa usługa sterylizacji wysokotemperaturowej (parowej) narzędzi 
medycznych, bielizny szpitalnej i innych wyrobów medycznych, 

1.2.  usługa sterylizacji niskotemperaturowej wybranych asortymentów, 
1.3.  kompleksowa usługa dezynfekcji narzędzi medycznych i innych wyrobów 

medycznych, 
1.4.  odbiór i transport materiału podlegającego sterylizacji od i do Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 
3. Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem: 

 

Kod klasyfikacji Opis 

90.92.00.00-2 usługi w zakresie odkażania urządzeń 

 
4. Specyfikacja asortymentowo-Ilościowa wraz z szacunkowymi ilościami materiałów 

podlegających zamówieniu, określona w załączniku nr 2 do SIWZ dotyczy całego, rocznego 
okresu realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju i ilości wyrobów podlegającej 
usłudze spowodowanej: 
5.1.  zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości wykonywanych usług medycznych, 
5.2.  zmianami w zakresie rodzajów świadczonych usług medycznych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
10. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części lub całości 

zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 
wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz podania wartości lub procentowej części zamówienia, 
jaka zostanie powierzona podwykonawcom. 

 
III. Termin realizacji zamówienia 
Termin realizacji zamówienia określa się: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy. Planowany czas 
realizacji zamówienia określa się pomiędzy …..07.2019 r. a ……06.2020 r. 
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IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 
1.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca winien dysponować aktualną 
opinią sanitarną o spełnieniu wymagań dla sterylizacji, 

1.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca winien być ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 zł, 

1.3.  zdolności technicznej lub zawodowej: 
1.3.1.  Wykonawca wykaże przynajmniej jedną usługę w zakresie przedmiotu 

zamówienia realizowaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, z podaniem jej rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania; 

1.3.2.  Wykonawca winien dysponować urządzeniami i narzędziami niezbędnymi 
do wykonania zamówienia oraz środkami dezynfekcyjnymi wraz z technologią 
ich stosowania; 

1.3.3.  Wykonawca winien dysponować środkiem transportu niezbędnym 
do wykonywania zamówienia, który spełnia normy sanitarno–epidemiologiczne 
w zakresie przewozu przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. 

5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
V. Podstawy do wykluczenia 

1. Postawę wykluczenia Wykonawcy będzie stanowiło brak wykazania przez niego podstaw 
do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności,  jeżeli  zaangażowanie zasobów  technicznych  lub  zawodowych 
Wykonawcy  w  inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, 
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, zadość uczynienie 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 
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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. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, 
z zastosowaniem formuły „spełnia – nie spełnia”. 

5. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać 
będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
(przesłanki fakultatywne) 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 
ust. 5 ustawy Pzp. 

 
VII. Informacja o stosowaniu procedury odwróconej na podstawie 
art. 24aa Pzp 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, na podstawie art. 24aa ust. 1 
ustawy Pzp - ''w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu''. 

 
VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
1.1.  wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru, który stanowi 

załącznik nr 2 do SIWZ; 
1.2.  wypełnione i podpisane tabele ofertowe – z załącznika nr 3 do SIWZ; 
1.3.  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do 

SIWZ; 
1.4.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu; 

1.5.  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
(załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z art. 
24 ust. 1 uPzp., na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące 
dokumenty: 
2.1.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji; nie dotyczy Wykonawców w przypadku określonym w art.26 ust.6 uPzp.; 

2.2.  w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, składa 
w terminie 5 dni następujące dokumenty: 
3.1.  aktualną opinię sanitarną o spełnieniu wymagań dla sterylizacji, 
3.2.  kserokopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną 200 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
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że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, 

3.3.  wykaz zrealizowanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku określonego w dziale IV ust. 1 pkt 1.3.1. SIWZ, wykonanych w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty 
i miejsca wykonania, 

3.4.  potwierdzenie, że usługi wykazane w dokumencie, o którym mowa w pkt 3.2, zostały 
zrealizowana należycie. 

3.5.  aktualną, pozytywną opinię wystawioną przez odpowiedniego terenowego Inspektora 
Sanitarnego potwierdzającą, że transport Wykonawcy spełnia obowiązujące normy 
sanitarno – higieniczne w zakresie przewozu wysterylizowanych i zdezynfekowanych 
narzędzi medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego, 

3.6.  wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i narzędzi, jakimi dysponuje 
Wykonawca. 

4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia 
spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, 
na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty: 
4.1.  opis oferowanej technologii dezynfekcji narzędzi oraz pojemników do transportu 

wraz z opisem organizacji prac w przedmiocie zamówienia i stosowanych środków 
chemicznych, 

4.2.  wykaz środków dezynfekcyjnych przewidzianych do wykonania zamówienia oraz do 
dezynfekcji pojemników do transportu wraz z kartami charakterystyki substancji 
niebezpiecznych dla stosowanych środków. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenia dotyczące 
tych podmiotów (załączniki nr 4 oraz nr 5 do SIWZ). 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu, składa także oświadczenie wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ - dotyczące 
podwykonawców. 
6.1.  Wykonawca przewidujący powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom musi wskazać wartość lub procentową część zamówienia, jaka 
zostanie powierzona podwykonawcom. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wg 
wzorów załącznika nr 4 oraz nr 5 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

8. Dokumenty złożone w trybie opisanym w pkt 2 - 4 muszą być aktualne na dzień złożenia 
dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 uPzp. 

 
IX. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów:, o których mowa w części VIII SIWZ: 
1.1.  pkt 2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, 
ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert. 

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.1., zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, muszą być przedstawione w formie 

oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty. 

2. Do sporządzenia oferty winny być wykorzystane druki dołączone do niniejszej SIWZ. 
W przypadku opracowania wymaganego dokumentu przez Wykonawcę musi być on zgodny 
z treścią załączonych formularzy. 

3. Do oferty powinna być dołączona wersja elektroniczna wypełnionej tabeli ofertowej, 
zapisana na płycie CD-R w postaci plików obsługiwanych przez arkusz kalkulacyjny pakietu 
OpenOffice w wersji 2 lub w wyższej, wersja elektroniczna jest uzupełnieniem podstawowej 
oferty złożonej na piśmie i nie może jej zastępować. 

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on 
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
4.1.  Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału, lub kopii poświadczonej przez 

notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę uprawnioną do reprezentacji 
wynikającej z dokumentu rejestracyjnego. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, o których mowa w części VIII pkt. 5 SIWZ, kopie dokumentów 
dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez te podmioty. 

6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą techniką oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

10. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
11. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
12. Oferta winna być zabezpieczona przed dekompletacją, mieć ponumerowane strony 

zawierające treść oferty. Wskazany jest spis treści oferty. 
13. Wszystkie zmiany i poprawki dokonane w ofercie muszą być podpisane przez osobę 

podpisującą ofertę. Podpis winien być czytelny lub uzupełniony imienną pieczątką osoby 
sporządzającej ofertę. 

14. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
15. W przypadku złożenia oferty niezgodnej z treścią SIWZ, oferta zostanie odrzucona. 
16. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 
19. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. Nr z 2018 r. poz.419 z późn. zm.) 
rozumie się nieujawnione 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, tzn. 
zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. 
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20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
wyżej wymienionej ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 
1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

21. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z dopiskiem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 

22. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: 
22.1.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wniosek o udostępnienie 

treści wskazanej oferty. 
22.2.  Zamawiający ustali zakres informacji, które mogą być udostępnione. 
22.3.  Po ustaleniu zakresu informacji Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób 

udostępnienia oferty, o czym powiadomi Wykonawcę. 
23. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp. 
24. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia 

ofert wspólnych oferta musi spełniać następujące wymagania: 
24.1.  każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie (np. konsorcjum) o zamówienie 

oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1-9 uPzp. i przedstawić dokumenty wymienione w rozdziale V, 

24.2.  oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie, 

24.3.  Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego 
zamówienia, 

24.4.  umocowanie może wynikać z treści umowy lub może zostać przedłożone oddzielnie 
wraz z ofertą i określeniem zakresu umocowania, 

24.5.  korespondencja i rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem, 
24.6.  składając oferty wspólne na formularzu oferty i w innych dokumentach dołączonych 

do oferty w miejscu nazwy i adresu „Wykonawcy” należy wymienić wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. 

 
XI. Termin związania z ofertą 
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania 
ofert. 

 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego to znaczy 
w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, w Sekretariacie, 
w terminie najpóźniej do dnia 10.07.2019 r. do godz. 10:00 

2. Koperta winna być zaadresowana: 
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41, 

z dopiskiem: 
„Usługa sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, bielizny szpitalnej 

oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem 
dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. 

nie otwierać przed 10.07.2019 r. godz 10:15” 
i opatrzona nazwą Wykonawcy. 

 
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem, o którym mowa w pkt 2, ponosi 

Wykonawca. 
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w: Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o., 89-300 Wyrzysk, 

ul. 22 Stycznia 41, w sali konferencyjnej budynku administracji, dnia 10.07.2019 r. o godz 
10:15. 

6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 
http://www.szpitalwyrzysk.com/przetargi/  informacje dotyczące: 
7.1.  nazwy i adresy Wykonawców; 
7.2.  ceny ofert: 
7.3.  wartości pozostałych kryteriów ofert; 
7.4.  kwotę jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. 
 

XIII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami 
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 

1.1.  w zakresie procedury – Krzysztof Woźniak – tel. +48 607 078 557; 
1.2.  w zakresie przedmiotu zamówienia – Grażyna Kończewska – tel. (67) 210 98 60, 

Izabela Jachołkowska – tel. (67) 210 98 55, Elżbieta Nowak-Banaszkiewicz – 
tel. (67) 210 98 33. 

2. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 10:00 – 13:00. 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną lub faksem, pod warunkiem 
niezwłocznego ich pisemnego potwierdzenia. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  o wyjaśnienie wątpliwości związanych: 
4.1.  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
4.2.  sposobem przygotowania i złożenia oferty, 

kierując swoje zapytania wyłącznie na adres poczty elektronicznej 

zampub.wyrzysk@o2.pl 

5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert, 
odpowie na wszelkie zapytania związane z prowadzeniem niniejszego postępowania pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Odpowiedzi na pytania zostaną przekazane: pytającemu drogą odwrotną zapytania 
z potwierdzeniem w formie pisemnej, a wszystkim Wykonawcom, na stronie internetowej 
Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zmiany opublikuje niezwłocznie w miejscu umieszczenia pierwotnej wersji SIWZ. 

8. W przypadku, gdy zmiana SIWZ powodować będzie konieczność modyfikacji oferty 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 
XIV. Modyfikacja i wycofanie oferty 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożona w taki sam sposób jak składana 
oferta z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. 

 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad podanych poniżej i wpisać w tabelach ofertowych 
oraz w formularzu ofertowym, których wzór stanowią załączniki do SIWZ. 

2. Cenę jednostkową należy podać w wartości netto i brutto oraz wskazać stawkę podatku VAT 
zastosowaną do obliczenia ceny brutto. 

3. Wartość oferty netto stanowi iloczyn ceny ofertowej netto oraz szacowanej ilości 
podlegającej usłudze objętej przedmiotem zamówienia. 

4. Wartość oferty brutto stanowi wartość oferty netto powiększonej o zastosowaną stawkę 
podatku VAT. 

5. Wynikające z obliczeń dziesiąte części groszy należy zaokrąglić: poniżej 0,5 groszy w dół; 
0,5 groszy i wyższe w górę do pełnego grosza. 

6. Ostateczną cenę ofertową stanowi suma wartości brutto. 
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7. Cenę ofertową należy przedstawić z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
8. Cena całej części zamówienia (pakietu) w formularzu ofertowym powinna być podana 

cyfrowo oraz słownie. 
9. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

XVI. Informacja dotycząca walut obcych 
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej lub jej elementów w walutach obcych. Cena 
winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych. 
 

XVII. Opis kryteriów wyboru oferty 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1.1.  cena   - 60 %, 
1.2.  doświadczenie  - 20 %, 
1.3.  jakość    - 20 %. 

2. Obliczona punktowa wartość oferty w kryterium „cena” stanowi: iloraz wartości najtańszej 
złożonej oferty przez wartość oferty badanej, pomnożony przez 60. 

3. Punktowa wartość oferty w kryterium „doświadczenie”: 
3.1.  jeżeli Wykonawca, w punkcie 3 formularza ofertowego (załącznik nr 5 do SIWZ), 

oświadczy, iż posiada i na potwierdzenie czego przedłoży dokumenty (referencje) 
potwierdzające wykonywanie usługi sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, 
bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem dla 
Szpitala dla jednego kontrahenta nieprzerwanie przez okres (liczony w pełnych 
miesiącach): 
3.1.1.  minimum 12 miesięcy – otrzyma 5 punktów, 
3.1.2.  minimum 24 miesiące – otrzyma 10 punktów, 
3.1.3.  minimum 36 miesięcy – otrzyma 20 punktów. 

4. Punktowa wartość oferty w kryterium „jakość”: 
4.1.  jeżeli Wykonawca, w punkcie 4 formularza ofertowego (załącznik nr 5 do SIWZ), 

oświadczy, iż posiada i na potwierdzenie czego przedłoży kserokopie ważnych na dzień 
składania ofert, certyfikatów wydanych przez niezależne jednostki certyfikujące 
w zakresie świadczenia usług sterylizacji i dezynfekcji, które potwierdzają wysoką 
jakość stosowanych technologii oraz zatrudnienie przeszkolonego personelu, a także 
stosowania systemów zarządzania jakością, otrzyma: 
4.1.1.  za 1 certyfikat - 5 punktów, 
4.1.2.  za 2 certyfikaty - 10 punktów, 
4.1.3.  za 3 i więcej certyfikaty - 20 punktów. 

5. Ostateczną wartość punktową oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z opisem 
w pkt 3 oraz punkty zdobyte za kryterium obliczone zgodnie z opisem w pkt 4 i 5. 

6. Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

 
XVIII. Wymagania dotyczące wadium 

Wadium nie jest wymagane. 

 

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1.1.  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert 
i łączną punktację, 
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1.2.  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

1.3.  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

1.4.  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w pkt 1.1. na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w  siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) oraz każdy indywidualnie 
w formie pisemnej. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie dostarczy dokumentów, 
o których mowa w SIWZ część VIII pkt 2, 3 i 4 lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 

 
XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 
do treści zawartej umowy 

1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 
do niniejszej SIWZ. 

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 
o których mowa w pkt 2. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania innych, niż wymienione w pkt 2, zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

 
XXI. Środki ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 
wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 i następne). 

2. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) 
oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

XXII. Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

3. Załącznik nr 3 – Tabela asortymentowo-ilościowa. 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 uPzp. 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust.1 uPzp (dot. przesłanek wykluczenia 
z postępowania). 

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej. 

7. Załącznik nr 7 – Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1         ZP/382-04/2019 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Wymagania dotyczące świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest własnym transportem na swój koszt i ryzyko odebrać 

od Zamawiającego rzeczy będące przedmiotem sterylizacji i dezynfekcji oraz dostarczyć 
je do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi. 

2. Odbiór poszczególnych pakietów od Zamawiającego odbywać się będzie sukcesywnie 
przez cały okres trwania umowy na podstawie pisemnych zleceń częściowych składanych 
przez Zamawiającego przy przekazywaniu materiałów, potwierdzonych podpisanym przez 
obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym (Zamawiający dopuszcza stosowanie wzoru 
protokołu zdawczo-odbiorczego stosowanego u Wykonawcy), z częstotliwością 7 razy 
w tygodniu: od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 9:00 oraz dodatkowo we wtorki 
w godz. od 16:00 do 19:00. 

3. W wyjątkowych sytuacjach powodujących konieczność świadczenia usług w niedziele, 
święta lub inne dni wolne od pracy, a także w przypadkach awaryjnych Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać zlecenie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamawianej usługi w terminie 
nie przekraczającym 24 godzin od chwili przekazania ich przez Zamawiającego w dniach 
od poniedziałku do piątku, zaś narzędzia odebrane w soboty dostarczane będą 
do Zamawiającego w poniedziałki w godz. od 8:00 do godz. 9:00 oraz te odebrane we 
wtorki w godz. od 16:00 do 19:00 dostarczane będą do Zamawiającego następnego dnia w 
godz. od 8:00 do godz. 9:00. 

5. W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w częstotliwości transportu oraz 
w godzinach transportu, obie strony zobowiązane są uzgodnić je co najmniej 24 godziny 
przed planowanymi zmianami. 

6. Punktem wydawania i przyjęć pakietów są specjalnie do tego przeznaczone pomieszczenia 
Zamawiającego znajdujące się w suterenie w budynku głównym Szpitala. 

7. Zamawiający przekazuje do sterylizacji bądź dezynfekcji pakiety bądź pojedyncze 
narzędzia, w pojemnikach Wykonawcy spisanych w protokołach zdawczo-odbiorczych, 
zawierających w opisie dane dotyczące rzeczy przekazywanych wraz z zaleceniami 
dotyczącymi pakowania oraz rodzaju pakietu. 

8. W razie wątpliwości co do sposobu sterylizacji, dezynfekcji przekazanego wyrobu 
medycznego Wykonawca może żądać dostarczenia instrukcji producenta danego wyrobu 
medycznego. 

9. Ze względów epidemiologicznych szczegółowe sprawdzenie pod względem ilościowym 
i jakościowym przekazanego asortymentu do sterylizacji, dezynfekcji odbywać się będzie 
w komorze przyjmowania u Wykonawcy. Zamawiający będzie informowany w formie 
pisemnej przesyłanej faksem lub pocztą elektroniczną, o wszystkich wykrytych na tym 
etapie nieprawidłowościach. Wykonawca nie będzie odpowiadał za braki lub uszkodzenia 
rzeczy, stwierdzone podczas kontroli ilościowej i jakościowej, pod warunkiem, 
że o stwierdzonych brakach i uszkodzeniach niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

10. Po wykonanej usłudze Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania każdej partii rzeczy, 
w szczególności datą sterylizacji oraz terminem sterylności. 

11. Po wykonaniu usługi Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu narzędzia 
wraz z podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym (Zamawiający 
dopuszcza stosowanie wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego stosowanego u Wykonawcy), 
potwierdzającym prawidłowość wykonania usługi. 

12. Za termin wykonania usługi w ramach zlecenia częściowego uważa się datę podpisania  
protokołu zdawczo-odbiorczego, wymienionego w pkt 11, przez upoważnionych 
przedstawicieli obu stron. 

13. Wykonawca jest zobowiązany sporządzać i przekazywać Zamawiającemu zestawienia 
protokołów zdawczo-odbiorczych za miesiąc poprzedni, z uwzględnieniem rodzajów i ilości 
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pakietów. 
14. Po pierwszym miesiącu wykonywania usługi Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu kopię dokumentacji procesowej za dany miesiąc, w pozostałych 
przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania udostępnienia 
od Wykonawcy kopii ww dokumentacji na każde wezwanie. 

15. Sporządzone przez Wykonawcę ww zestawienie za dany miesiąc stanowić będzie 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, obejmującej wynagrodzenie 
za zrealizowane usługi zgodnie z zleceniami częściowymi. 

16. W przypadku zestawów narzędziowych do każdego zestawu sterylnego dołączone będzie 
wewnątrz opakowania podpisane przez pracownika Wykonawcy „potwierdzenie ilości 
narzędzi w zestawie”. 

17. Zamawiający po otworzeniu zestawu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
nieprawidłowości ilościowych i jakościowych, po odnotowaniu i potwierdzeniu tych 
niezgodności z „potwierdzeniem ilości narzędzi w zestawie” zobowiązany jest do opisania 
zaistniałej niezgodności w protokole „niezgodności dostawy” i przesłania go do Wykonawcy 
w celu  wyjaśnienia zaistniałej sytuacji  w terminie 24 godzin. 

18. Zamawiający w punkcie przyjęć sterylnego sprzętu dokonuje kontroli jakości opakowań 
sterylizacyjnych oraz zgodność ilościową przyjmowanego asortymentu z protokołem 
zdawczo-odbiorczym. Niezgodności zostaną odnotowane. 

19. Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia rzeczy po sterylizacji 
w przypadku: 
a) oddania po sterylizacji pakietów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku wykonania 

usługi, 
b) braku właściwego opakowania pakietów, 
c) braku oznakowania opakowania pakietów zgodnie z wymogami określonymi w pkt 10. 

20. W przypadku, o którym mowa w pkt 19 a), Wykonawca jest zobowiązany do wymiany 
reklamowanych pakietów na pakiety nowe tego samego rodzaju w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, nie później jednak niż 72 godziny od chwili zgłoszenia reklamacji. 

21. W przypadku, o którym mowa w pkt 19 b), Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
nie później niż w terminie 24 godzin usunięcia stwierdzonych braków. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany sprzęt medyczny od przejęcia 
go od Zamawiającego do momentu przekazania wysterylizowanych zdezynfekowanych 
pakietów. 

23. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za cały proces technologiczny w wyniku, którego 
powstaje materiał sterylny. 

24. Wykonawca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności sprzętu medycznego. 
25. W ramach usługi prowadzona jest przez Wykonawcę pełna dokumentacja zdawczo-

odbiorcza oraz pełna dokumentacja procesowa. 
26. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację dotyczącą sterylizacji rzeczy 

Zamawiającego przez okres nie krótszy niż 20 lat. 
27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu technologicznego obróbki narzędzi 

skażonych. 
28. Wykonawca po uzgodnieniu terminu kontroli jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom 

Zamawiającego kontrolę wskazaną w pkt 27. 
29. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi sterylizacji przez Wykonawcę 

zobowiązany jest on niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego podając przyczyny 
niemożności świadczenia usług oraz przewidywany okres braku możliwości realizowania 
usługi. 

30. W sytuacji wskazanej w pkt 29 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt winien 
zlecić czynności będące przedmiotem umowy innemu podmiotowi, który spełnia 
wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tak by zapewnić ciągłość 
świadczenia usług na dotychczasowym poziomie zagwarantowanym umową. 

31. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązania określonego w pkt 30, 
Zamawiający zleci wykonywanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, obciążając 
Wykonawcę różnicą ceny świadczonej usługi, jeżeli będzie ona wyższa od ceny umownej. 
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Załącznik nr 2         ZP/382-04/2019 

   
 

 
 

Przedmiot zamówienia 

Usługa sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, bielizny 
szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem 
dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. 

Części zamówienia n/d 

Tryb postępowania Przetarg nieograniczony 

Wartość zamówienia Poniżej 221.000 Euro 

Numer postępowania ZP/382-04/2019 

Wypełnia Wykonawca 

Nazwa Firmy 
(w przypadku konsorcjum 

zaznaczyć lidera) 

 

 

 

Zarejestrowana siedziba, 
adres 

 

 

Telefon/fax  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Średnie / Małe Przedsiębiorstwo (*) 

Osoba upoważniona do 
kontaktów z 

Zamawiającym  
w sprawie  

przetargu/oferty  
(dział ZP itp.): 

Imię i  nazwisko:  

telefon/fax:  

e-mail:  

Reprezentacja strony  
umowy zgodnie z KRS, 
pełnomocnictwem lub 
innym dokumentem 
(aktualny na dzień 

złożenia oferty) 

Imię i  nazwisko:  

stanowisko / funkcja:  

Oferta sporządzona, 
zawiera 

Miejscowość: 

Data: 

Numeracja: od ……….……… do ………….……. 
 
Kategoria przedsiębiorstw (na podst. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. 
U. 2018, poz. 646 z późn. zm.): 

1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego 

OFERTA 
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na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro 
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego 
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 
 

OFERTA CENOWA 
 

W związku z ogłoszeniem postępowania na: „Usługi sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, 
bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem dla Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o”, oferujemy  wykonanie usługi w cenie: 

 
netto : ............................................................................................................................... zł; 
(słownie: ..............................................................................................................................), 
 
stawka podatku VAT: .......................................................................................................... % 
 
brutto: ................................................................................................................................ zł; 
(słownie: ...............................................................................................................................). 

 
 

1. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
 

 

2. Posiadamy dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie usługi sterylizacji 
i dezynfekcji narzędzi medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu 
medycznego wraz z transportem dla Szpitala dla jednego kontrahenta nieprzerwanie przez 
okres: ................... miesięcy, na potwierdzenie czego przedkładamy ich kserokopie. 

 

3. Posiadamy kserokopie ważnych na dzień składania ofert, certyfikatów wydanych przez 
niezależne jednostki certyfikujące w zakresie świadczenia usług sterylizacji i dezynfekcji, 
w ilości: .................. szt., na potwierdzenie czego przedkładamy ich kserokopie, które 
potwierdzają wysoką jakość stosowanych technologii oraz zatrudnienie przeszkolonego 
personelu, a także stosowania systemów zarządzania jakością. 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

 
6. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
7. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na stronach oferty 

o numerach od .................................… do ..................................... 
 
 

.................................................................................... 
                              (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4         ZP/382-04/2019 
        

Zamawiający: 
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk 
NIP 764-26-40-360, REGON 301457850 

 
Wykonawca: 
……………………………...................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako: ustawa Pzp), 
 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Usługi sterylizacji i 
dezynfekcji narzędzi medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz 
z transportem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.” sygn. ZP/382-04/2019, 
prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 
 
oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część IV – Warunki udziału w postępowaniu 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

 
 
 
 
…………….……... (miejscowość), dnia ………….……. r. 
        .......………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w SIWZ, część IV – Warunki udziału w postępowaniu 

 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………............................................ 
w następującym zakresie: 
………………………………………….................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
 
 
 
…………….……... (miejscowość), dnia ………….……. r. 
 

.......………………………………………… 
(podpis) 

 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
…………….……... (miejscowość), dnia ………….……. r. 
 

.......………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5         ZP/382-04/2019 
 

       Zamawiający: 
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk 
NIP 764-26-40-360, REGON 301457850 

 
Wykonawca: 
……………………………...................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 

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 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Usługi sterylizacji i 
dezynfekcji narzędzi medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz 
z transportem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o” sygn. ZP/382-04/2019, 
prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 
 
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. 
(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu) 

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

 
 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
 

………………………………………… 
(podpis) 
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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 ustawy Pzp) 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną okolicznością, na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………….......………………………………………….. 
…………………………………………………………………….......………………………………………….. 
…………………………………………………………………….......………………………………………….. 
…………………………………………………………………….......………………………………………….. 
…………………………………………………………………….......………………………………………….. 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
 
 

……………………….....………………… 
(podpis) 

 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………….……………………….................................. 
…………………………………………………………………….……………………….................................. 
…………………………………………………………………….……………………….................................. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
 
 

……………………….....………………… 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….……...................................................... 
……………………………………………………………………..….……...................................................... 
……………………………………………………………………..….……...................................................... 
……………………………………………………………………..….……...................................................... 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
 
 

……………………….....………………… 
(podpis) 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
 
 

……………………….....………………… 
(podpis) 
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Załącznik nr 6         ZP/382-04/2019 
 

       Zamawiający: 
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk 
NIP 764-26-40-360, REGON 301457850 

 
Wykonawca: 
……………………………...................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zmianami) 
 
Nazwa Wykonawcy ............................................................................................ 
 
Adres Wykonawcy  ............................................................................................. 
 
tel./fax                    ............................................................................................. 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu przetargowym na  ”Usługi sterylizacji i dezynfekcji narzędzi 
medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem dla 
Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.”, oświadczamy, że: 
 
1. należymy do grupy kapitałowej z Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym 

postępowaniu (*) 
 

2. nie należymy do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty 
w niniejszym postępowaniu (*) 

 
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z Wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
 
 
 
 
        .............................................. 
         (podpis Wykonawcy) 
 
 
(*) – niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 (Projekt umowy) 
       Zamawiający: 

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk 
NIP 764-26-40-360, REGON 301457850 

 

UMOWA DOSTAWY NR ................. 
 
zawarta w dniu ...................... 2019 r. w Wyrzysku pomiędzy: 
 
Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o. z siedzibą: ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk 
NIP: 764-26-40-360; Regon: 301457850, reprezentowanym przez; 
 
Stanisław Przybylski -  Prezes Zarządu 
 
zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, a 
................................................................................z siedzibą: …………………….NIP: 
……………….Regon: ……………………………………reprezentowanym przez; 
...................................................................................................................... 
 
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, 
 
Na podstawie postępowania sygn. ZP/382-04/2019 przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego oraz dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zostaje 
zawarta umowa następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie: 

1) kompleksowych usług sterylizacji wysokotemperaturowej (parowej) narzędzi 
medycznych, bielizny szpitalnej i innych wyrobów medycznych, 

2) usług sterylizacji niskotemperaturowej wybranych asortymentów, 
3) kompleksowych usług dezynfekcji narzędzi medycznych i innych wyrobów medycznych, 
4) odbiór i transport materiału podlegającego sterylizacji od i do Zamawiającego. 

2. Specyfikacja asortymentowa wraz z szacunkowymi ilościami materiałów podlegających 
usługom sterylizacji, dezynfekcji, w całym okresie trwania umowy, określona jest 
w załączniku nr 1 do Umowy, stanowiąca załącznik nr 1b do SIWZ postępowania 
przetargowego oraz załącznik do oferty Wykonawcy, w wyniku którego Umowa została 
zawarta. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju i ilości wyrobów podlegającej 
usłudze spowodowanej: 
1) zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości wykonywanych usług medycznych, 
2) zmianami w zakresie rodzajów świadczonych usług medycznych. 

 
Warunki realizacji umowy 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz do okazania na żądanie 
Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie wszystkich wymogów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną opinię sanitarną o posiadaniu uprawnień 
i spełnianiu wymagań do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 zł. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dysponować środkiem transportu niezbędnym 
do wykonywania zamówienia, na podstawie potwierdzonej aktualnej, pozytywnej opinii 
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wystawionej przez odpowiedniego terenowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającej, 
że transport Wykonawcy spełnia obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne 
w zakresie przewozu wysterylizowanych i zdezynfekowanych narzędzi medycznych, bielizny 
szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego. 

§ 3 
Wykonawca zobowiązany jest własnym transportem na swój koszt i ryzyko odebrać 
od Zamawiającego rzeczy będące przedmiotem sterylizacji i dezynfekcji oraz dostarczyć je do 
siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest własnym transportem na swój koszt i ryzyko odebrać 

od Zamawiającego rzeczy będące przedmiotem sterylizacji i dezynfekcji oraz dostarczyć 
je do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi. 

2. Odbiór poszczególnych pakietów od Zamawiającego odbywać się będzie sukcesywnie przez 
cały okres trwania umowy na podstawie pisemnych zleceń częściowych składanych przez 
Zamawiającego przy przekazywaniu materiałów, potwierdzonych podpisanym przez obie 
strony protokołem zdawczo-odbiorczym (Zamawiający dopuszcza stosowanie wzoru 
protokołu zdawczo-odbiorczego stosowanego u Wykonawcy), z częstotliwością 7 razy 
w tygodniu: od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 9:00 oraz dodatkowo we wtorki w 
godz. od 16:00 do 19:00. 

3. W wyjątkowych sytuacjach powodujących konieczność świadczenia usług w niedziele, 
święta lub inne dni wolne od pracy, a także w przypadkach awaryjnych Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać zlecenie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamawianej usługi w terminie 
nie przekraczającym 24 godzin od chwili przekazania ich przez Zamawiającego w dniach od 
poniedziałku do piątku, zaś narzędzia odebrane w soboty dostarczane będą 
do Zamawiającego w poniedziałki w godz. od 8:00 do godz. 9:00 oraz te odebrane we wtorki 
w godz. od 16:00 do 19:00 dostarczane będą do Zamawiającego następnego dnia w godz. 
od 8:00 do godz. 9:00. 

5. W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w częstotliwości transportu oraz 
w godzinach transportu, obie strony zobowiązane są uzgodnić je co najmniej 24 godziny 
przed planowanymi zmianami. 

6. Punktem wydawania i przyjęć pakietów są specjalnie do tego przeznaczone pomieszczenia 
znajdujące się w suterenie w budynku głównym Szpitala. 

7. Zamawiający przekazuje do sterylizacji bądź dezynfekcji pakiety bądź pojedyncze narzędzia 
w pojemnikach Wykonawcy spisanych w protokołach zdawczo-odbiorczych, zawierających 
w opisie dane dotyczące rzeczy przekazywanych wraz z zaleceniami dotyczącymi 
pakowania oraz rodzaju pakietu. 

8. W razie wątpliwości co do sposobu sterylizacji, dezynfekcji przekazanego wyrobu 
medycznego Wykonawca może żądać dostarczenia instrukcji producenta danego wyrobu 
medycznego. 

9. Ze względów epidemiologicznych szczegółowe sprawdzenie pod względem ilościowym 
i jakościowym przekazanego asortymentu do sterylizacji, dezynfekcji odbywać się będzie 
w komorze przyjmowania u Wykonawcy. Zamawiający będzie informowany w formie 
pisemnej przesyłanej faksem lub pocztą elektroniczną, o wszystkich wykrytych na tym etapie 
nieprawidłowościach. Wykonawca nie będzie odpowiadał za braki lub uszkodzenia rzeczy, 
stwierdzone podczas kontroli ilościowej i jakościowej, pod warunkiem, że o stwierdzonych 
brakach i uszkodzeniach niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

10. Po wykonanej usłudze Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania każdej partii rzeczy, 
w szczególności datą sterylizacji oraz terminem sterylności. 

11. Po wykonaniu usługi Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu rzeczy wraz 
z podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym (Zamawiający dopuszcza 
stosowanie wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego stosowanego u Wykonawcy), 
potwierdzającym prawidłowość wykonania usługi. 

12. Za termin wykonania usługi w ramach zlecenia częściowego uważa się datę podpisania  
protokołu zdawczo-odbiorczego, wymienionego w pkt 11, przez upoważnionych 
przedstawicieli obu stron. 
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13. Wykonawca jest zobowiązany sporządzać i przekazywać Zamawiającemu zestawienia 
protokołów zdawczo-odbiorczych za miesiąc poprzedni, z uwzględnieniem rodzajów i ilości 
pakietów. 

14. Po pierwszym miesiącu wykonywania usługi Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu kopię dokumentacji procesowej za dany miesiąc, w pozostałych 
przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania udostępnienia 
od Wykonawcy kopii ww dokumentacji na każde wezwanie. 

15. Sporządzone przez Wykonawcę ww zestawienie za dany miesiąc stanowić będzie podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, obejmującej wynagrodzenie za zrealizowane 
usługi zgodnie z zleceniami częściowymi. 

16. W przypadku zestawów narzędziowych do każdego zestawu sterylnego dołączone będzie 
wewnątrz opakowania podpisane przez pracownika Wykonawcy „potwierdzenie ilości 
narzędzi w zestawie”. 

17. Zamawiający po otworzeniu zestawu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
nieprawidłowości ilościowych i jakościowych, po odnotowaniu i potwierdzeniu tych 
niezgodności z „potwierdzeniem ilości narzędzi w zestawie” zobowiązany jest do opisania 
zaistniałej niezgodności w protokole „niezgodności dostawy” i przesłania go do Wykonawcy 
w celu  wyjaśnienia zaistniałej sytuacji  w terminie 24 godzin. 

18. Zamawiający w punkcie przyjęć sterylnego sprzętu dokonuje kontroli jakości opakowań 
sterylizacyjnych oraz zgodność ilościową przyjmowanego asortymentu z protokołem 
zdawczo-odbiorczym. Niezgodności zostaną odnotowane w protokole. 

§ 5 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia rzeczy po sterylizacji w przypadku: 

1) oddania po sterylizacji pakietów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku wykonania 
usługi, 

2) braku właściwego opakowania pakietów, 
3) braku oznakowania opakowania pakietów zgodnie z wymogami określonymi w § 4 pkt 10. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany 
reklamowanych pakietów na pakiety nowe tego samego rodzaju w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, nie później jednak niż 72 godziny od chwili zgłoszenia reklamacji. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ust. 2 i ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego nie później niż w terminie 24 godzin usunięcia stwierdzonych braków. 

§ 6 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany sprzęt medyczny od przejęcia 

go od Zamawiającego do momentu przekazania wysterylizowanych zdezynfekowanych 
pakietów. 

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za cały proces technologiczny w wyniku, którego 
powstaje materiał sterylny. 

3. Wykonawca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności sprzętu medycznego. 
§ 7 

1. W ramach usługi prowadzona jest przez Wykonawcę pełna dokumentacja zdawczo-
odbiorcza oraz pełna dokumentacja procesowa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację dotyczącą sterylizacji rzeczy 
Zamawiającego przez okres nie krótszy niż 20 lat. 

§ 8 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu technologicznego obróbki narzędzi 

skażonych. 
2. Wykonawca po uzgodnieniu terminu kontroli jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom 

Zamawiającego kontrolę wskazaną w pkt 1. 
§ 9 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad wydawaniem i przyjmowaniem pakietów ze strony 
Zamawiającego oraz kontaktowanie się z Wykonawcą jest .................................................., 
nr tel. .......................................... . 

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad przyjmowaniem i wydawaniem pakietów ze strony 
Wykonawcy oraz kontaktowanie się z Zamawiającym jest ...................................................., 
nr tel. .......................................... . 
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§ 10 
1. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi sterylizacji przez Wykonawcę 

zobowiązany jest on niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego podając przyczyny 
niemożności świadczenia usług oraz przewidywany okres braku możliwości realizowania 
usługi. 

2. W sytuacji wskazanej w pkt 1 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt winien 
zlecić czynności będące przedmiotem umowy innemu podmiotowi, który spełnia wymagania 
określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tak by zapewnić ciągłość świadczenia 
usług na dotychczasowym poziomie zagwarantowanym umową. 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązania określonego w pkt 2, 
Zamawiający zleci wykonywanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, obciążając 
Wykonawcę różnicą ceny świadczonej usługi, jeżeli będzie ona wyższa od ceny umownej. 

 
Termin realizacji zamówienia 

§ 11 
Umowa będzie realizowana przez kolejne 12 miesięcy począwszy od dnia .......................... . 

 
Warunki płatności 

§ 12 
1. W comiesięcznych rozliczeniach będą stosowane ceny jednostkowe zawarte w formularzu 

ofertowym złożonym w ofercie Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 
2. Ceny, o których mowa w pkt 1 obejmują wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 
3. Ceny w okresie trwania umowy są stałe z zastrzeżeniem postanowień § 13. 
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT, obejmującej wynagrodzenie za zrealizowane usługi, 

zgodnie z zleceniami częściowymi, jest sporządzone przez Wykonawcę zestawienie 
protokołów zdawczo-odbiorczych za miesiąc poprzedni. 

5. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT zbiorczo, za dany miesiąc wykonywania usługi, 
na ostatni dzień miesiąca. 

6. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia ich 
Zamawiającemu. 

7. Kwoty kar umownych, o których mowa w § 14 niniejszej umowy mogą być potrącone przez 
Zamawiającego z faktury VAT do zapłaty Wykonawcy. 

 
Zmiana ceny umowy 

§ 13 
1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w pkt 1. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania innych, niż wymienione w pkt 1, zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

 
Kary umowne 

§ 14 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 2% niezrealizowanej wartości umowy brutto za odstąpienie od umowy 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

2) w wysokości 1% niezrealizowanej wartości zlecenia częściowego za niewykonanie usługi 
sterylizacji, dezynfekcji przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie. 

2. Zapłata kary umownej winna nastąpić w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania do ich zapłaty. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od Wykonawcy 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość 
kar umownych. 
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Rozwiązanie umowy 
§ 15 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę w okresie jej trwania z ważnych powodów 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Okres wypowiedzenia upływa z ostatnim dniem miesiąca. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Wykonawca tj. usług złej jakości, częstych 
uszkodzeń, braków ilościowych narzędzi oraz nieterminowego wykonania usługi. 
Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku 6 – krotnego przesłania 
protokółu niezgodności dostawy lub wadliwie wykonanej  usługi. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdej chwili bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku utraty przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji 
świadczeń na rzecz Zamawiającego, a także w przypadku gdy Wykonawca nie będzie 
realizował przedmiotu umowy lub w sposób rażący naruszał obowiązki wynikające 
z tej umowy, w szczególności: 

1) w razie powtarzających się udokumentowanych przypadków nie wykonania usług 
określonych w zleceniach częściowych, 

2) w razie powtarzających się udokumentowanych przypadków nieterminowego 
realizowania usług określonych w zleceniach częściowych, 

3) w razie powtarzających się udokumentowanych przypadków wykonywania usług 
przez Wykonawcę złej jakości lub niezgodnych z umową. 

6. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy nastąpi w formie pisemnej. 
7. Wykonawca ponosi koszty sterylizacji zastępczej w przypadku odstąpienia od umowy z jego 

winy przez okres wyłonienia następcy, nie dłużej niż 3 miesiące. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony deklarują gotowość i potrzebę rozwiązania wszelkich sporów na drodze negocjacji 
i porozumienia. Wyczerpanie bezskuteczne trybu polubownego upoważnia strony 
do skierowania sprawy na drogę sądową. 

3. W przypadkach sporu pomiędzy stronami właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych 
na tle wykonania postanowień niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 


