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1. ZAMAWIAJĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2
Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,  
KRS 0000004020
Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
roku (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 171/2008 poz. 1058).
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.  Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa tkanin w ilości  i  asortymencie  określonym w 
załączniku nr 4 do SIWZ. 

(CPV: 19260000-6 tkaniny).

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Jednorazowa dostawa w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1.  O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wszyscy  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 
prawo zamówień publicznych, tj.
5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawiają  pisemne  zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia
5.1.3.  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;
5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 
ustawy - prawo zamówień publicznych dokonana zostanie zgodnie z formułą  spełnia  - nie  
spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i  oświadczeniach 
wyszczególnionych poniżej (pkt 6.1, 6.2 SIWZ).

6.WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ 
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1 Na potwierdzenie spełniania warunków wykonawca składa oświadczenie z art. 22 i 24 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. ( załącznik nr 2 do 
swiz).
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6.2.  W celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienia  do wykonania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004- Prawo Zamówień Publicznych:

6.2.1.Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  lub zaświadczenie,  że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.3.2 Zestawienie asortymentu ( załącznik nr 4 do SIWZ)
6.3.3.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je do podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów.
6.3.4.A ponadto, jeżeli oferent jest spółką cywilną – umowę spółki. Nadto dołączyć należy 

projekt umowy regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  niezwłocznie  udzielić 
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
7.2.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym 
przekazał  specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez ujawniania  źródła  zapytania. 
Treść wyjaśnień jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający może  przed  upływem terminu składania 
ofert  zmienić  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę 
specyfikacji,  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym 
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  i  udostępnia  ją  na  stronie 
internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  Oświadczenia,  wnioski  zawiadomienia  oraz  informacje  będą  przekazywane  faksem, 
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.
7.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1. Joanna Janczarek – kierownik działu administracyjno-gospodarczego
2. Agnieszka Piotrowska - spec. ds. zam. pub. 

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
wadium – brak
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9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez  30 dni  licząc od upływu 
terminu do składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może 
przedłużyć  termin  związania  oferta  zgodnie  z  art.  85  ust.2  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1.  Oferta  powinna być  sporządzona w języku polskim.  Oferta  i  wszelkie  oświadczenia 
muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę 
imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w punkcie 6 SIWZ.
10.3. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.4.  Wszystkie  dokumenty  oferty  powinny  być  napisane  na  maszynie  do  pisania, 
komputerze, tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.5. Dopuszcza się składanie kopii  dokumentów np.: w formie odbitek kserograficznych. 
Wszystkie  strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone za  zgodność z  oryginałem 
przez oferenta. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony)
10.6. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, 
co  do  jej  prawdziwości  kserokopii  dokumentu,  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.7.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  (osoby)  uprawnione  do  składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania 
w  jego  imieniu.  Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  winno  być  dołączone  do  oferty. 
Pełnomocnictwo  do  występowania  w  imieniu  wykonawcy  może  być  doręczone  w  dniu 
otwarcia ofert.
10.8.  Wszystkie  wpisy lub  poprawki  powinny być  dodatkowo parafowane  przez  tę  samą 
osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.9. Oferta cenowa winna być sporządzona na druku lub jego kserokopii przygotowanym 
przez  Zamawiającego  stanowiącym  załącznik  numer  1  do  specyfikacji.  Wykonawca 
zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo jak i słownie.
Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
10.10.  Wykonawców  obowiązuje  wykorzystanie  załączonych  wzorów  dokumentów  – 
załączników.  Wszystkie  pola  i  pozycje  tych  wzorów  winny  być  wypełnione,  a  w 
szczególności  muszą zawierać wszystkie  wymagane informacje i  dane.  Nie dopuszcza się 
składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.
10.11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.12. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.13. Opakowania i oznakowanie ofert:
-  oferta  winna  być  składana  w  zamkniętej  kopercie,  w  sposób  gwarantujący  zachowanie 
poufności jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta– dostawa tkanin
 SzNSPZOZ.N-ZP-372-67/09

10.14.  Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać 
ofertę. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert, pod 
warunkiem  pisemnego  powiadomienia  zamawiającego  o  wprowadzonej  zmianie  lub 
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wycofaniu oferty.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 
samych zasad jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”.
10.15. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w prowadzonym postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego.
- dokumenty niejawne (zastrzeżone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone 
„ZASTRZEZONE”.
-  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca  nie  później  niż  w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2009 roku do godz. 9.00 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2.
Decyduje  data  wpływu  do  Zamawiającego.  Oferty  przesłane  drogą  pocztową,  których 
opakowanie zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złożone po terminie 
będą  zwrócone  Wykonawcom  bez  otwierania  po  upływie  terminu  przewidzianego  na 
wniesienie protestu.
11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  23 listopada 2009 roku do godz. 9.30 w 
siedzibie Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i 
warunków płatności  warunków płatności zawartych  w ofertach.  Informacje  te  przekazane 
zostaną  niezwłocznie  wykonawcom,  którzy  nie  byli  obecni  przy  otwarciu  ofert,  na  ich 
wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

13.OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ 
KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13. 1. Oferty odpowiadające wymogom formalnym wynikającym z ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają 
dalszej ocenie.
13.2.  Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust.  1  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych,  lub  którzy  nie  złożyli  pełnomocnictw,  albo 
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w 
art. 25 ust 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału  w postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,  nie później  niż w dniu w 
którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
termin składania ofert.
13.3. W toku badania i  oceny ofert  zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.
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13.4. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie 
-oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 
dokonanych poprawek
-  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5 Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli  wykonawca w terminie  3 dni  od dnia  doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy.
13.6. Zamawiający,  w celu ustalenia  czy oferta  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu  zamówienia,  zwróci  się  w  formie  pisemnej  do  wykonawcy  o  udzielenie  w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny.  Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.
13.7.  Stosowanie  matematycznych  obliczeń  przy ocenie  ofert  stanowi podstawową zasadę 
oceny ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie n/w 
kryterium:

- Cena brutto (wartość)                                           - 100 %

                                   Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

14.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną 
powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawca, których oferty zostały odrzucone
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego
14.2. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

15.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCYW TOKU POSTĘPOWANIA  O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszych  warunkach  zamówienia  mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu postępowania o udzielenie  zamówienia 
publicznego:
-  Protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
-  Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski  i  inne  dokumenty  oraz 
informacje  składane  przez  zamawiającego  i  wykonawców  oraz  umowa  w  sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących co najmniej jedną 
część.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
18.9.  Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielenia,  w  okresie  3  lat  od  udzielenia 
zamówienia  podstawowego  dotychczasowemu  wykonawcy  dostaw  zamówień 
uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7.
18.9.  Zamawiający  nie  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej 
umowy.

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Formularz oświadczenia Wykonawcy
Załącznik numer 3  - Projekt umowy 
Załącznik numer 4  - Zestawienie asortymentu

  Lublin, dnia 13 listopada 2009 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1
Pieczęć Firmowa

  

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2
 
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa 
tkanin.

1. oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienia:
Zadanie 1
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
Zadanie 2
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
Zadanie 3
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, ……………………….......................................

2. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury. 
3. Termin realizacji: jednorazowa dostawa w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
4.  Osobą  /  osobami  do  kontaktów  z  zamawiającym  odpowiedzialnymi  za  wykonanie 
zobowiązań umowy jest / są:

1. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

5.Oświadczamy, że:
- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu nieograniczonego określonymi w SIWZ 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień 
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert. 
-  w  przypadku  wygrania  postępowania  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  na  warunkach 
przedstawionych w projekcie umowy stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ,
-  żądane  w  ofercie  wynagrodzenie  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 
zamówienia.
6. Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis
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Załącznik nr 2
Pieczęć Firmowa

                                             

        OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że: 

1. Spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który 
brzmi: 

Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  techniczny,  i  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią:

Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę , nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym 
postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  poprzez  likwidację 
majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na 
celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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7) spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia,  na  podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem prowadzonego  postępowania,  lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 
stosuje do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt.2 lub art. 67 
ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem 
art. 26 ust.3;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą,  lub nie zgodzili  się na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 

DANE  FIRMY
Nazwa firmy............................................................................................................
Adres firmy..............................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................
NIP......................................................REGON......................................................
Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                                      ………….…………………….
                                                                                                                (podpis osoby / osób uprawnionych)

1 Dotyczy spółek prawa handlowego
2 Dotyczy spółek prawa handlowego
.......................................................................................................................................................................10
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Załącznik nr 3

U M O W A Nr...............................................

             Zawarta w dniu .............. 2009 roku w wyniku udzielonego zamówienia publicznego 
pomiędzy:
Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, 
wpisanym  w  Sądzie  Rejonowym  w  Lublinie,  XI  Wydziale  Gospodarczym  Krajowego 
Rejestru Sądowego za nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a
.......................................................................................................................................................

Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do otrzymywania faktur VAT, NIP: 9462160056, REGON: 431019046
Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do wystawiania faktur VAT, NIP: ..................., REGON: ...............

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa tkanin.
2.  Szczegółowy  asortyment  i  ilość  zamawianych  tkanin określa  załącznik  numer  1 
stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
3.  Dostarczone tkaniny muszą być  pełnowartościowe zgodnie z  obowiązującymi  normami 
oraz muszą posiadać wymagane zezwolenia dopuszczające do obrotu.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  tkaniny będące przedmiotem umowy do Siedziby 
Zamawiającego: Lublin, ul. Abramowicka 2 we własnym zakresie i na swój koszt w terminie 
14 dni licząc od dnia podpisania umowy. 

§ 3
Jakiekolwiek  usterki,  awarie  bądź  zdarzenia  utrudniające  Wykonawcy  dostarczenie 
przedmiotu umowy nie zwalniają go z obowiązku dostawy tkanin  w ustalonym terminie. 

§ 4

1.  Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  
w kwocie ..............w tym podatek VAT (słownie:........... w tym podatek VAT).
2.  Zamawiający  dokona  zapłaty  za  dostarczone  tkaniny  pościelowe przelewem  na  konto 
Wykonawcy określone na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
1. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

§ 5
Braki ilościowe i jakościowe ujawnione po rozpakowaniu tkanin podlegają reklamacji.  Po 
ujawnieniu  takiego  braku  lub  wad  Zamawiający  sporządza  komisyjnie  protokół 
zawiadamiając  jednocześnie  Wykonawcę,  który  zobowiązany  jest  niezwłocznie  po 
otrzymaniu  zawiadomienia  do  uzupełnienia  braków  lub  wymiany  tkanin  na 
pełnowartościowe.

§ 6
1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) w wysokości  0,1 % wartości  niedostarczonych tkanin za każdy dzień zwłoki  w ich 
dostawie; 
2) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek 
okoliczności za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5 % całego wynagrodzenia 
umownego.

§ 7
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 
bez zgody Zamawiającego.

§ 8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.

§ 10
Wykonawca  wyraża  zgodę  na  umieszczenie  jego  danych  osobowych  w  bazie  danych 
Zamawiającego i ich przetwarzanie  w związku z zawartą umową, zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych.

§ 11
Wszelkie  spory wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy rozpatrywane będą przez  właściwy 
rzeczowo Sąd w Lublinie

§ 12
Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla 
każdej ze stron.

- załącznik nr 1  - zestawienie asortymentu i ilości tkanin

      ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA

........................................... ...........................................
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Załącznik nr 4
Pieczęć Firmowa

Zadanie 1
L.p. Asortyment Jedn. 

miary
Ilość Cena 

jedn. 
netto

Stawka 
VAT

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Wartość 
brutto za 

zamówienie
A B C D E F G=D x E H= G+ 

wartość 
podatku VAT

1 Derma 
kolor pomarańcz, szerokość 140 cm

mb 150

Razem

…………………, dnia………………..                                  ……………………………
              podpis
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.Przetarg nieograniczony na dostawę tkanin na ubrania robocze
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Załącznik nr 4
Pieczęć Firmowa

Zadanie 2
L.p. Asortyment Jedn. 

miary
Ilość Cena 

jedn. 
netto

Stawka 
VAT

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Wartość 
brutto za 

zamówienie
A B C D E F G=D x E H= G+ 

wartość 
podatku VAT

1 Tkanina drelich
kolor zielony, szerokość 150 cm

mb 100

Razem

…………………, dnia………………..                                  ……………………………
              podpis

.......................................................................................................................................................................14
.Przetarg nieograniczony na dostawę tkanin na ubrania robocze
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Załącznik nr 4
Pieczęć Firmowa

Zadanie 3
L.p. Asortyment Jedn. 

miary
Ilość Cena 

jedn. 
netto

Stawka 
VAT

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Wartość 
brutto za 

zamówienie
A B C D E F G=D x E H= G+ 

wartość 
podatku VAT

1 Tkanina na ubrania robocze: 
- kolor ciemno niebieski; 
- skład: 65% poliester, 35% bawełna;
- gramatura powyżej 200g/m2; 
- stopień kurczliwości do 2%; 
- tkanina odporna na przetarcia, 
plamoodporna, odporna na wilgoć; 
- gatunek I; 
- szerokość min. 150 cm

mb 100

Razem

…………………, dnia………………..                                  ……………………………
              podpis

.......................................................................................................................................................................15
.Przetarg nieograniczony na dostawę tkanin na ubrania robocze
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