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1. ZAMAWIAJ�CY 
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczy�skiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin 

Tel.: (081) 7443061, fax: (081) 7441079, NIP: 9462160056, REGON: 431019046, 
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
2.1. Post�powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustaw� Prawo zamówie� publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku  
(Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówie� publicznych. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa błon CT i RTG w ilo�ci i asortymencie okre�lonym w 
zał�czniku nr 2 do SIWZ. 
 

(CPV: 32354000-9 produkty z kliszy, 32354100-0 klisza radiologiczna, 32354110-3 klisza 
rentgenowska, 24931230 – wywoływacz do zdj�� rentgenowskich, 24931240-3 utrwalacz do zdj�� 
rentgenowskich) 
 
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Dostawy realizowane b�d� cyklicznie, wg potrzeb zamawiaj�cego, przez okres jednego roku. 
 
 
5.WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
O udzielenia zamówienie mog� ubiega� si� wykonawcy, którzy: 
5.1. spełni� warunki udziału w post�powaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
Zamówie� Publicznych, dotycz�ce:  
 
5.1.1. posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli 
przepisy prawa nakładaj� obowi�zek ich posiadania; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania uprawnie� do wykonywania 
okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci.  
Zamawiaj�cy nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.1. 
 
5.1.2. posiadania wiedzy i do�wiadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i do�wiadczenia.  
Zamawiaj�cy nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2. 
 
5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
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technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Zamawiaj�cy nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.3. 
 
5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotycz�cego sytuacji ekonomicznej i 
finansowej. 
Zamawiaj�cy nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.4. 
 
5.2 oraz nie podlegaj� wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formuł� spełnia  - nie 
spełnia na podstawie dokumentów lub o�wiadcze� wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ. 
 
 

6.WYKAZ O�WIADCZE	 I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ� DOSTARCZY
 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POST�POWANIU 
 
6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawc� warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie� Publicznych zamawiaj�cy ��da 
nast�puj�cych dokumentów: 

O�wiadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie� Publicznych. 
(zał�cznik nr 4 do siwz). 
 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okoliczno�ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiaj�cy ��da 
nast�puj�cych dokumentów: 

6.2.1. O�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał�cznik nr 5 do SIWZ) 
6.2.2.Aktualnego odpisu z wła�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
wystawionego nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych o�wiadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. 
 
6.2.3. Aktualnego za�wiadczenia wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�cego,  �e 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub za�wiadczenia, �e uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci, lub wstrzymanie w cało�ci 
wykonania decyzji wła�ciwego organu - wystawionego nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed 
upływem terminu składania ofert. 
 
6.2.4. Aktualnego za�wiadczenia wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�cego, �e wykonawca nie zalega z opłacaniem  
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, �e uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w 
cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - wystawionego nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed 
upływem terminu składania ofert. 
 
6.2.5. Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument 
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lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzaj�ce odpowiednio, �e: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
�e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci, 
lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu,  
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si� o zamówienie; 
Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny by� wystawione nie 
wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 
punkcie 6.2.5 podpunkcie b) powinien by� wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed 
upływem terminu składania ofert. 
Je�eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje si� dokumentów, o których mowa powy�ej zast�puje si� je dokumentami 
zawieraj�cymi o�wiadczenie zło�one przed notariuszem, wła�ciwym organem s�dowym, 
administracyjnym albo organem samorz�du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania. 
 
6.3. W celu potwierdzenia, �e oferowane dostawy odpowiadaj� wymaganiom okre�lonym przez 
Zamawiaj�cego nale�y doł�czy� do oferty zgłoszenie do Urz�du Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotycz�ce zaoferowanych błon CT i 
RTG. 

 
6.4. Ponadto do oferty nale�y doł�czy�: 
6.4.1. Oferta (zał�cznik nr 1 do siwz). 
6.4.2.Zestawienia asortymentu (zał�cznik nr 2 do siwz). 
6.4.3.Pełnomocnictwa osób podpisuj�cych ofert� upowa�niaj�ce je do podejmowania zobowi�za� 
w imieniu firmy składaj�cej ofert�, o ile nie wynikaj� one z przepisów prawa lub innych 
dokumentów. 
6.4.4. Umowa spółki cywilnej - je�eli Wykonawca jest spółk� cywiln�. 
 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI� ZAMAWIAJ�CEGO                        
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O�WIADCZE	 I DOKUMENTÓW 
7.1. Niniejsze post�powanie prowadzone jest w j�zyku polskim. 
7.2. W post�powaniu o udzielenie zamówienia o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz 
informacje zamawiaj�cy i wykonawcy przekazuj� faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie 
pisemnej. Ka�da ze stron na ��danie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania o�wiadcze�, 
wniosków, zawiadomie� lub informacji. 
7.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomo�ci przez wykonawc�, zamawiaj�cy 
domniema, i� pismo wysłane przez zamawiaj�cego na numer faksu podany przez wykonawc� 
zostało mu dor�czone w sposób umo�liwiaj�cy zapoznanie si� wykonawcy z tre�ci� pisma. 
7.4. Korespondencj� zwi�zan� z niniejszym post�powaniem nale�y kierowa� na adres: 

 
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczy�skiego  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
 ul. Abramowicka 2 

20-448 Lublin 
fax: 81/7441079 
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7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami s�: 
- Katarzyna Jurek – starszy inspektor ds. administracji 
- Sylwia Domagała - spec. ds. zam. pub.    
 
7.6. Wykonawca mo�e zwróci� si� do zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiaj�cy jest obowi�zany niezwłocznie udzieli� wyja�nie� zgodnie z 
art 38 ust 1 pkt 3 oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówie� Publicznych. 
7.7. Tre�� zapyta� wraz z wyja�nieniami zamawiaj�cy przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 	ródła zapytania. Tre�� wyja�nie� 
jest udost�pniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl 
7.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj�cy mo�e przed upływem terminu składania ofert 
zmieni� tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan�  zmian� specyfikacji, 
zamawiaj�cy przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj� 
istotnych warunków zamówienia i udost�pnia j� na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl 
 
8.WYMAGANIA DOTYCZ�CE WADIUM 
Nie dotyczy 
 
9.TERMIN ZWI�ZANIA OFERT� 
Wykonawcy pozostaj� zwi�zani zło�on� przez siebie ofert� przez 30 dni licz�c od upływu terminu 
do składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj�cego mo�e przedłu�y� 
termin zwi�zania oferta zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówie� Publicznych. 
 
 

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
10.1. Oferta powinna by� sporz�dzona w j�zyku polskim. Oferta i wszelkie o�wiadczenia musz� 
zawiera�: nazw� i adres wykonawcy /piecz�tk� nagłówkow�/ oraz podpis i piecz�tk� imienn� osoby 
upowa�nionej do wyst�powania w imieniu wykonawcy 
10.2. Wszystkie strony oferty powinny by� spi�te (zszyte) w sposób trwały, zapobiegaj�cy 
mo�liwo�ci dekompletacji zawarto�ci oferty. 
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny by� napisane na maszynie do pisania, komputerze, 
tuszem lub r�cznie atramentem niezmywalnym. 
10.4. Dopuszcza si� składanie kopii dokumentów np.: w formie odbitek kserograficznych. 
Wszystkie strony kopii dokumentów musz� by� po�wiadczone za zgodno�� z oryginałem przez 
Wykonawc�. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony) 
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawc� nieczytelnej lub budz�cej w�tpliwo�ci, co do 
jej prawdziwo�ci kserokopii dokumentu, Zamawiaj�cy mo�e ��da� przedstawienia oryginału lub 
notarialnie po�wiadczonej kopii dokumentu. 
10.6. Oferta powinna by� podpisana przez osob� (osoby) uprawnione do składania o�wiadcze� woli 
w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do wyst�powania w jego imieniu. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno by� doł�czone do oferty.  
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny by� dodatkowo parafowane przez t� sam� osob� lub 
osoby posiadaj�ce pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy 
10.8. Oferta cenowa winna by� oparta na wzorze druku stanowi�cym zał�cznik numer 1 do 
specyfikacji. Wykonawca zobowi�zany jest wypełni� formularz wpisuj�c cen� zarówno liczbowo 
jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje niewa�no�� oferty. 
10.9. Wszystkie pola i pozycje zał�czników winny by� wypełnione, a w szczególno�ci musz� 
zawiera� wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza si� składania alternatywnych, co 
do tre�ci dokumentów. 
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10.10. Wykonawca mo�e zło�y� tylko jedn� ofert�.  
10.11. Koszt sporz�dzenia oferty ponosi Wykonawca. 
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert: 
- oferta winna by� składana w zamkni�tej kopercie, w sposób gwarantuj�cy zachowanie poufno�ci 
jej tre�ci zabezpieczaj�cej jej nienaruszalno�� do terminu otwarcia ofert. 

− na opakowaniu nale�y umie�ci� nazw� i adres ZAMAWIAJ
CEGO: 
−  

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczy�skiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Lublinie ul. Abramowicka 2 
z dopiskiem: 

Oferta – dostawa błon CT i RTG 
SzNSPZOZ.N-ZP-372-08/11 

 
10.13. Wykonawca mo�e przed upływem terminu składania ofert, zmieni� lub wycofa� ofert�, pod 
warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiaj�cego o wprowadzonej zmianie lub wycofaniu 
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by� zło�one według takich samych zasad jak 
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniaj�ca wcze�niej 
zło�ona ofert� musi jednoznacznie wskazywa�, które postanowienia oferty s� zmienione. 
Wykonawca mo�e wycofa� ju� zło�ona ofert�, tylko przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiaj�cy mo�e wyda� ofert� Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego ��dania zwrotu 
oferty, zło�onego przez osob� upowa�nion� ze strony Wykonawcy do dokonania tej czynno�ci. 
Upowa�nienie do wycofania oferty, musi by� zał�czone do ��dania zwrotu oferty. 
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrze�onych.: 
- wszystkie dokumenty w prowadzonym post�powaniu s� jawne, z wyj�tkiem informacji 
zastrze�onych przez składaj�cego. 
- dokumenty niejawne (zastrze�one) powinny by� umieszczone na ko�cu oferty i oznaczone 
„ZASTRZE�ONE”. 
- nie ujawnia si� informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je�eli wykonawca nie pó	niej ni� w terminie składania ofert, 
zastrzegł, �e nie mog� by� one udost�pniane.  
 
 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
11.1. Termin i miejsce składania ofert 
Oferty nale�y składa� w terminie do dnia  14 lutego 2011 roku do godz. 10:00 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty zło�one w terminie uznaje si� te, które 
znajd� si� w siedzibie zamawiaj�cego w Kancelarii Szpitala do godz. 10:00. 
Decyduje data wpływu do Zamawiaj�cego. Oferty przesłane drog� pocztow�, których opakowanie 
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty zło�one po terminie b�d� zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert 
11.2.1 Otwarcie zło�onych ofert nast�pi w dniu 14 lutego 2011 roku o godz. 10:30 w siedzibie 
Zamawiaj�cego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala). 
11.2.2 Bezpo�rednio przed otwarciem ofert zamawiaj�cy poda kwot�, jak� zamierza przeznaczy� na 
sfinansowanie zamówienia. 
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11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiaj�cy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a tak�e 
informacje dotycz�ce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatno�ci zawartych w ofertach. Informacje zawarte w pkt. 11.2.2. i 11.2.3. przekazane zostan� 
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 

 
12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
12.1. Sposób obliczenia ceny został wskazany w nagłówku zestawienia asortymentu - zał�cznik Nr 
2 do SIWZ. 
12.2. Cena oferty uwzgl�dnia wszystkie zobowi�zania i koszty zwi�zane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, musi by� podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodr�bnieniem podatku VAT.  

12.3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, 
poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302), cena wykonania 
zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiaj�cy jest 
zobowi�zany Wykonawcy zapłaci�, w tym równie� podatek VAT. 
 
 
3.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B�DZIE SI� KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 
13. 1. Oferty odpowiadaj�ce wymogom formalnym wynikaj�cym z ustawy Prawo Zamówie� 
Publicznych, i SIWZ oraz zło�one w okre�lonym przez zamawiaj�cego terminie podlegaj� dalszej 
ocenie. 

13.2. Zamawiaj�cy wzywa wykonawców, którzy w okre�lonym terminie nie zło�yli wymaganych 
przez zamawiaj�cego o�wiadcze� lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówie� Publicznych, lub którzy nie zło�yli pełnomocnictw, albo którzy zło�yli wymagane przez 
zamawiaj�cego o�wiadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, zawieraj�ce 
bł�dy lub którzy zło�yli wadliwe pełnomocnictwa, do ich zło�enia w wyznaczonym terminie, chyba 
�e mimo ich zło�enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewa�nienie 
post�powania. Zło�one na wezwanie zamawiaj�cego o�wiadczenia i dokumenty powinny 
potwierdza� spełnianie przez wykonawc� warunków udziału w post�powaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymaga� okre�lonych przez zamawiaj�cego, nie 
pó	niej ni� w dniu w którym upłyn�ł termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w 
post�powaniu albo termin składania ofert. 
13.3. W toku badania i oceny ofert zamawiaj�cy mo�e ��da� od wykonawców wyja�nie� 
dotycz�cych tre�ci zło�onych ofert. 
13. 4. Zamawiaj�cy poprawia w ofercie: 

1)oczywiste omyłki pisarskie  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzgl�dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek 
3) inne omyłki polegaj�ce na niezgodno�ci oferty ze specyfikacj� istotnych warunków 
zamówienia, nie powoduj�ce istotnych zmian w tre�ci oferty 
- niezwłocznie zawiadamiaj�c o tym wykonawc�, którego oferta została poprawiona. 

13.5 Zamawiaj�cy odrzuca ofert� je�eli wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor�czenia 
zawiadomienia nie zgodził si� na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 
13.6. Zamawiaj�cy, w celu ustalenia czy oferta zawiera ra��co nisk� cen� w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci si� w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w okre�lonym 
terminie wyja�nie� dotycz�cych elementów oferty maj�cych wpływ na wysoko�� ceny. 
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Zamawiaj�cy odrzuca ofert� wykonawcy, który nie zło�ył wyja�nie� lub je�eli dokonana ocena 
wyja�nie� potwierdza, �e oferta zawiera ra��co nisk� cen� w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
13.7. Stosowanie matematycznych oblicze� przy ocenie ofert stanowi podstawow� zasad� oceny 
ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie kryterium:  

Cena brutto (warto��) - 100 % 

 

                                   Warto�� najni�sza w�ród ofert                                    
Punkty za warto�� = --------------------------------------  x  100 x 100 % 
                                    Warto�� danego Wykonawcy 
 
Oferta, która uzyska najwy�sz� liczb� punktów uznana zostanie za najkorzystniejsz�. 
 
 

14.INFORMACJE O FORMALNO�CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA
 DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy zło�yli oferty zostan� powiadomieni o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty 
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post�powania o udzielenie zamówienia publicznego 
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj�cy zamieszcza informacj� o 
których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówie� Publicznych, na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dost�pnym w swojej siedzibie. 
14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym ni� 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem, zgodnie z zapisem punktu 7.2 SIWZ. 
Zamawiaj�cy mo�e zawrze� umow� w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie� publicznych, je�eli w post�powaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono �adnej oferty oraz nie wykluczono �adnego 
wykonawcy. 
 
 

15.WYMAGANIA DOTYCZ�CE ZABEZPIECZENIA NALE�YTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy- brak 
 

 
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN� WPROWADZONE 
DO TRE�CI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 
Wzór umowy stanowi zał�cznik nr 3 do SIWZ 
 
 
17. POUCZENIE O �RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ�CYCH 
WYKONAWCYW TOKU POST�POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
17.1.�rodki ochrony prawnej przysługuj� wykonawcom, a tak�e innym osobom, je�eli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo�e dozna� uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiaj�cego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówie� Publicznych. 

17.2. Na podstawie art 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówie� Publicznych przysługuje odwołanie 
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wył�cznie wobec czynno�ci: 
− opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w post�powaniu,  
− wykluczenia odwołuj�cego z post�powania o udzielenie zamówienia publicznego, 
− odrzucenia oferty odwołuj�cego. 

 

18. POSTANOWIENIA KO	COWE 
18.1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia maj� zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

18.2. Postanowienia dotycz�ce jawno�ci protokołu post�powania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
- Protokół wraz z zał�cznikami jest jawny. Zał�czniki do protokołu udost�pnia si� po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa�nieniu post�powania, z tym ze oferty udost�pnia si� 
od chwili ich otwarcia. 
- Oferty, opinie biegłych, o�wiadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje 
składane przez zamawiaj�cego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowi� zał�czniki do protokołu post�powania. 
18.3. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych. 
18.4. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
18.5. Zamawiaj�cy nie przewiduje rozlicze� z wykonawc� w walutach obcych. 
18.6. Zamawiaj�cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
18.7. Zamawiaj�cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post�powaniu. 
18.8. Zamawiaj�cy ��da wskazania przez wykonawc� cz��ci zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
18.9. Zamawiaj�cy nie przewiduje mo�liwo�ci udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw zamówie� uzupełniaj�cych na podstawie art. 
67 ust.1 pkt 7. 
18.10. Zamawiaj�cy nie przewiduje mo�liwo�ci dokonania zmian postanowie� zawartej umowy. 
 
 
19. WYKAZ ZAŁ�CZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Zał�cznik numer 1  - Formularz oferty 
Zał�cznik numer 2  - Zestawienie asortymentu 
Zał�cznik numer 3  - Projekt umowy  
Zał�cznik numer 4 – O�wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu 
Zał�cznik numer 5 – O�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 
 
 Lublin, dnia 4 lutego 2011 roku 
 
 

 
 
ZATWIERDZAM............................................................ 
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Zał�cznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:.............................................. 
…................................................................................................................................... 
Adres*........................................................................................................................... 
tel.*................................................................................................................................ 
REGON*........................................................................................................................ 
NIP*............................................................................................................................... 
FAX* na który Zamawiaj�cy ma przesła� korespondencj�.......................................... 
* w przypadku oferty wspólnej nale�y poda� dane dotycz�ce Pełnomocnika Wykonawcy 
 
 
     Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczy�skiego 
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
     ul. Abramowicka 2 
     20-442 Lublin 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostaw� błon CT i RTG składamy 
ofert� na wykonanie przedmiotu zamówienia: 
w cenie brutto -....................................................................................w tym ..................% VAT 
słownie cena brutto zł................................................................................................................... 
............................................................... w tym ...........................zł VAT 
cena netto - ……………………………………....................................... 
 
O�wiadczamy, �e: 

1. akceptujemy w cało�ci wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. akceptujemy warunki płatno�ci okre�lone przez zamawiaj�cego we wzorze umowy – Zał�cznik nr 3 
do SIWZ, 

3. uwa�amy si� za zwi�zanych niniejsz� ofert� zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówie� 
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert, 

4. zapoznali�my si� z postanowieniami umowy i zobowi�zujemy si�, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejsz� ofert� na warunkach okre�lonych w Zał�czniku nr 3 
do SIWZ. 

5. niniejsza oferta zawiera na stronach nr od....................... do.............. informacje stanowi�ce 
tajemnice przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

6. ofert� niniejsz� składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach, 

7. wraz z ofert� składamy nast�puj�ce o�wiadczenia i dokumenty: 

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

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

............................................................................................................................................................. 
 
Na podstawie art 36 ust. Zamawiaj�cy ��da wskazania przez wykonawc� w ofercie cz��ci 
zamówienia, której wykonania powierzy podwykonawcom:  
......................................................................................................................................................... 
 
……………………, dnia…………                                 ……………..............………. 
                                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców) 
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Zał�cznik nr 2 

Piecz�� Firmowa 

   

 

poz Przedmiot zamówienia 
 
 

JM Ilo�� Cena netto 
jednostkowa 

Warto�� netto 
za cało�� 

zamówienie 

Warto��  brutto za 
cało�� zamówienia 

 

Stawka VAT 
(%) 

A B C D E F=D*E G=F+ warto�� 
podatku VAT 

H 

1. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki 
automatycznej, wym. 18 x 24 (a' 100) 

op. 8     

2. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki 
automatycznej, wym. 24 x 30 (a' 100) 

op. 20     

3. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki 
automatycznej, wym. 30 x 40 (a' 100) 

op. 20     

4. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki 
automatycznej, wym. 35 x 43 (a' 100) 

op. 85     

5. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki 
automatycznej, wym. 20 x 40 (a' 100) 

op. 2     

6. Wywoływacz do automatycznej 
obróbki zdj�� RTG (a’ 10 l) 

op. 45     

7. Utrwalacz do automatycznej obróbki 
zdj�� RTG (a’ 10 l) 

op. 45     

8. Tabletki antyglonowe do stosowania w 
automatycznej obróbce zdj�� a' 10 

op. 3     

        
Razem   XXXX  

  
 
 

……………………, dnia…………                                 ……………………. 
                                                                                                                             (podpis) 
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Zał�cznik nr 3 
U M O W A Nr......... 

 
Zawarta w dniu ................... 2011 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 
pomi�dzy: 
Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczy�skiego Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzib� przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w S�dzie 
Rejonowym w Lublinie, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru S�dowego pod nr 
0000004020 zwanym w dalszej tre�ci umowy “Zamawiaj�cym” 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Edwarda Lewczuka; 
 

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

reprezentowanym przez: 

z drugiej strony, zwanego w dalszej tre�ci umowy “Wykonawc�”. 

 

Zamawiaj�cy o�wiadcza, �e jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur 
VAT, NIP: 946-21-60-056 REGON: 431019046 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa błon CT i RTG (zwanych dalej: „towarem”) dla Szpitala 
Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczy�skiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2. 

2. Szczegółowy asortyment i ilo�� zamawianych towarów okre�la zał�cznik numer 2 do SIWZ 
stanowi�cy integraln� cz��� niniejszej umowy. 

 

  § 2 

1. Wykonawca zobowi�zuje si� dostarcza� towary b�d�ce przedmiotem umowy do Szpitala 
Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczy�skiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 w formie cyklicznych 
dostaw na nast�puj�cych warunkach: 

1) we własnym zakresie i na swój koszt,  
2) w terminach, asortymencie i ilo�ci okre�lonych w zamówieniach składanych przez 

Zamawiaj�cego, 
3) w godzinach pracy Zamawiaj�cego tj. od 7:00 do 14:00. 

2. Wykonawca zobowi�zuje si� do dostarczenia towaru: 
1) pełnowarto�ciowego, wyprodukowanego zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i 

standardami, posiadaj�cego wymagane przepisami prawa zezwolenia i certyfikaty 
dopuszczaj�ce do obrotu na terenie Polski i stosowania  w zakładach opieki zdrowotnej, 

2) odpowiadaj�cego parametrom ilo�ciowym i jako�ciowym okre�lonym przez 
Zamawiaj�cego, 
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3) który w dniu dostawy b�dzie posiadał termin wa�no�ci nie krótszy ni� 70 % terminu 
wa�no�ci okre�lonego przez producenta. 

 

§ 3 

1. Jakiekolwiek usterki, awarie b�d	 zdarzenia utrudniaj�ce Wykonawcy wykonanie przedmiotu 
umowy nie zwalniaj� go z obowi�zku dostawy towaru w ustalonym terminie. 

2. Wykonawca ma obowi�zek niezwłocznie powiadomi� Zamawiaj�cego o wszelkich 
okoliczno�ciach uniemo�liwiaj�cych dostaw� towaru Zamawiaj�cemu. 

3. W wypadku okre�lonym w ust. 2 oraz w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawc� w 
ustalonym terminie, Zamawiaj�cy ma prawo zleci� obowi�zki b�d�ce przedmiotem umowy u 
dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie 
Zamawiaj�cego jest niezale�ne od mo�liwo�ci ��dania przez Zamawiaj�cego zapłaty kar 
umownych okre�lonych w § 9 niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Strony ustalaj� maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie netto 
…............... zł (słownie: …................................................. zł), brutto 
............................................zł (słownie ...........................................................zł). 

2. Podstaw� do zapłaty b�dzie stanowi� faktura VAT wystawiona przez Wykonawc� na kwot� 
nale�n� z tytułu dostarczonej partii towaru zamówionej zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy w oparciu o ceny jednostkowe wynikaj�ce z oferty. 

3. Zapłata za dostarczony towar nast�pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiaj�cego. 

4. Dat� zapłaty jest dzie� obci��enia rachunku Zamawiaj�cego. 
5. Wierzytelno�ci wynikaj�ce z niniejszej umowy nie mog� by� przenoszone na osoby trzecie bez 

pisemnej zgody Zamawiaj�cego i organu zało�ycielskiego Zamawiaj�cego. 
 

§ 5 

1. Braki ilo�ciowe i jako�ciowe ujawnione po dostawie towaru podlegaj� reklamacji. Po 
ujawnieniu takiego braku lub wad Zamawiaj�cy sporz�dza komisyjnie protokół 
zawiadamiaj�c jednocze�nie Wykonawc�, który zobowi�zany jest - w terminie 1 dnia od 
dnia otrzymania zawiadomienia - do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na nowy, 
pełnowarto�ciowy. 

2. W przypadku niedostarczenia towaru w okre�lonym terminie lub dostarczenia towaru, który 
podlega zwrotowi ze wzgl�du na niespełnianie warunków jako�ciowych okre�lonych w 
niniejszej umowie, Zamawiaj�cy mo�e dokona� zakupu reklamowanego towaru u dowolnie  
wybranego przez siebie sprzedawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie to jest 
niezale�ne od mo�liwo�ci ��dania przez Zamawiaj�cego zapłaty kar umownych okre�lonych 
w § 9 niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas okre�lony od dnia ...........do dnia ........ z zastrze�eniem ust. 2. 
2. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna si� z kwot� okre�lon� w § 

4 ust. 1 -  umowa wygasa.  
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3. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowi�zywania umowy okre�lony w ust. 1 
niezale�nie od tego, czy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy osi�gn�ło kwot� 
wymienion� w § 4 ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłat� nale�no�ci 
stanowi�cej ró�nic� pomi�dzy kwot� okre�lon� w § 4 ust. 1, a wynagrodzeniem rzeczywi�cie 
wypłaconym Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw w okresie obowi�zywania umowy. 

 
 

§7 
1. Zamawiaj�cy ma prawo odst�pi� od umowy w przypadku: 

1) nienale�ytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawc�,  
2) ogłoszenia upadło�ci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 
3) istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie umowy nie le�y w interesie 

publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy. 
2. O�wiadczenie o odst�pieniu powinno nast�pi� w formie pisemnej. Odst�pienie od umowy 

wywiera skutek na przyszło��. 
3. Odst�pienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2) jest mo�liwe przez cały okres jej 

obowi�zywania. Odst�pienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest mo�liwe w terminie 
30 dni od dnia powzi�cia przez Zamawiaj�cego wiadomo�ci o przesłankach stanowi�cych 
podstaw� do odst�pienia. 

 
§ 8 

Zamawiaj�cy zastrzega sobie  prawo do rozwi�zania niniejszej umowy z wa�nych powodów z 
zachowaniem jednomiesi�cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi�ca. 
 

§ 9 

1. Strony postanawiaj�, �e form� odszkodowania stanowi� kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kary umowne: 

1) w wysoko�ci 100 zł  - za ka�dy dzie� zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu 
obowi�zków przewidzianych w § 5, 

2) w wysoko�ci 5 % warto�ci wynagrodzenia brutto okre�lonego w § 4 ust. 1 umowy  - w razie 
odst�pienia od umowy przez Wykonawc� lub przez Zamawiaj�cego wskutek okoliczno�ci za 
które odpowiada Wykonawca. 

3. W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiaj�cego szkoda przewy�szy wysoko�� kar 
umownych, naliczonych zgodnie z ust. 2, Zamawiaj�cy b�dzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 10  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia tre�ci umowy, dopuszczalne w �wietle umowy i ustawy Prawo 
zamówie� publicznych wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci 

2. Strony przewiduj� mo�liwo�� dokonania zmian postanowie� zawartej umowy pod warunkiem, 
�e zmiany wynikaj� z: 

1) okoliczno�ci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub s�  korzystne dla 
Zamawiaj�cego, 

2) zmiany przepisów prawa w zakresie dotycz�cym przedmiotu umowy, 
3) promocji obowi�zuj�cych u Wykonawcy na towar obj�ty przedmiotem umowy, 
4) zmiany stawki podatku VAT. 

3.  Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej 
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strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma 
wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje si� za skutecznie dor�czone. 

§ 11 

Wszelkie pisma zwi�zane z realizacj� niniejszej umowy uwa�a si� za skutecznie dor�czone w 
przypadku: 

1. dor�czenia osobistego; 

2. wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie; 

3. wysłania Zamawiaj�cemu faksem na nr .................................................; 

4. wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................ 
 

§ 12 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane b�d� przez wła�ciwy rzeczowo 
S�d w Lublinie. 

§ 13 

Umowa została sporz�dzona w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym dla ka�dej ze 
stron. 

Zał�czniki do umowy stanowi�ce jej integraln� cze��: 

1. zał�cznik nr 1 – oferta,  

2. zał�cznik 2 - zał�cznik nr 2 do SIWZ - zestawienie asortymentu, 

 
 
      ZAMAWIAJ�CY                                                      WYKONAWCA 

...........................................     ...........................................  
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Zał�cznik nr 4 
Piecz�� Firmowa 

 
 

         
 
 

O�WIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu 

 
 
 

Składaj�c ofert� w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o�wiadczam, jako upowa�niony 
reprezentant wykonawcy, �e spełniamy warunki, dotycz�ce:  
 

1) posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa 
nakładaj� obowi�zek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i do�wiadczenia 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 

 

 

DANE  FIRMY 

Nazwa firmy............................................................................................................ 

Adres firmy.............................................................................................................. 

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................ 

NIP......................................................REGON...................................................... 

Tel. .................................................... fax. ............................................................. 
1Wysoko�� kapitału zakładowego........................................................................... 
2Wysoko�� wpłaconego kapitału zakładowego........................................................ 

 
 
 
………………………, dnia…………                                                    ……………………. 
                                                                                                                             (podpis) 

 
 

                                                 
1  Dotyczy spółek prawa handlowego 
2  Dotyczy spółek prawa handlowego 
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Zał�cznik nr 5 

Piecz�� Firmowa 
 
 

         
 

O�WIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

 
Składaj�c ofert� w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o�wiadczam, jako upowa�niony 

reprezentant wykonawcy, i� nie podlegamy wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie� publicznych 
(t.j .Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 
 
 

Art. 24. 
1. Z post�powania o udzielenie zamówienia wyklucza si�: 
  

1) wykonawców, którzy wyrz�dzili szkod�, nie wykonuj�c zamówienia lub wykonuj�c je nienale�ycie, 
je�eli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem s�du, które uprawomocniło si� w okresie 3 lat 
przed wszcz�ciem post�powania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj� lub których upadło�� ogłoszono, z 
wyj�tkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadło�ci zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem s�du, je�eli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez  
likwidacj� maj�tku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegaj� z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyj�tkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wyko-
nania decyzji wła�ciwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku z 
post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób wykonuj�cych 
prac� zarobkow�, przest�pstwo przeciwko �rodowisku, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci 
maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo zwi�zku maj�cych na celu popełnieni przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku z 
post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób wykonuj�cych 
prac� zarobkow�, przest�pstwo przeciwko �rodowisku, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci 
maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo zwi�zku maj�cych na celu popełnieni przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarz�du prawomocnie skazano za przest�pstwo 
popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom 
osób wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo przeciwko �rodowisku, przest�pstwo 
przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione 
w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo zwi�zku maj�cym na celu popełnienie przest�pstwa lub 
przest�pstwa skarbowego; 
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7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, 
przest�pstwo przeciwko prawom osób wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo przeciwko 
�rodowisku, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo 
skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi�zku maj�cych na celu 
popełnieni przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urz�duj�cego członka organu zarz�dzaj�cego prawomocnie skazano za 
przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo 
przeciwko prawom osób wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo przeciwko �rodowisku, 
przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo 
popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub 
przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi�zku maj�cych na celu popełnieni 
przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których s�d orzekł zakaz ubiegania si� o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialno�ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro	b� kary;  

2. Z post�powania o udzielenie zamówienia wyklucza si� równie� wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpo�rednio czynno�ci zwi�zane z przygotowaniem prowadzonego post�powania lub 

posługiwali si� w celu sporz�dzenia oferty osobami uczestnicz�cymi w dokonywaniu tych 
czynno�ci, chyba �e udział tych wykonawców w post�powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje do wykonawców, którym udziela si� zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 
pkt.2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnie�li wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłu�ony okres zwi�zania ofert� lub 
w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili si� na przedłu�enie okresu zwi�zania 
ofert�;      

3) zło�yli nieprawdziwe informacje maj�ce wpływ lub mog�ce mie� wpływ na wynik prowadzonego 
post�powania  

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w post�powaniu. 
 

DANE  FIRMY 

Nazwa firmy............................................................................................................ 

Adres firmy.............................................................................................................. 

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................ 

NIP......................................................REGON...................................................... 

Tel. .................................................... fax. ............................................................. 
3Wysoko�� kapitału zakładowego........................................................................... 
4Wysoko�� wpłaconego kapitału zakładowego........................................................ 

 
 
 
………………………, dnia…………                                   ……………………. 
                                                                                                                             (podpis) 

 

                                                 
3  Dotyczy spółek prawa handlowego 
4  Dotyczy spółek prawa handlowego 


