
Lublin, dnia 18 lutego 2014 roku

SZNSPZOZ.N-ZP-373-8/14

 WARUNKI PRZETARGU PONIŻEJ 14 000 euro

W  związku  z  zamiarem  zawarcia  umowy,  której  przedmiotem  jest dostawa  paczek
choinkowych dla dzieci pracowników Szpitala, na podstawie art. 4 pkt 8  w związku z art. 6a ustawy z
dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.)
Szpital  Neuropsychiatryczny im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  SP ZOZ w Lublinie  ogłasza  warunki
przetargu.

Warunki przetargu:
1.Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do warunków przetargu.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do 
podpisania umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do warunków przetargu. Umowa 
zostanie zawarta na okres jednego roku.

3.  Termin związania ofertą – co najmniej  30 od dnia jej złożenia.

4. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

6.  Oferty niezgodne z  wymaganiami  Zamawiającego nie  będą  brane  pod uwagę przy wyborze
najkorzystniejszej oferty. 

7.Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  warunków  przetargu,  w  tym  unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny, 

CPV: 15842000-2 Czekolada i wyroby cukiernicze, 15842310-8 Słodycze gotowe

Ofertę (załącznik nr 1 i 2 ) należy złożyć w Kancelarii Szpitala do dnia  26.02.2014 r. do godz. 8:00
w kopercie oznaczonej dopiskiem: „Oferta –paczki choinkowe”

Do oferty należy załączyć:

-oświadczenie (zał. nr 3)
-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.



- dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).

Sporządził: Zatwierdził:
                

Załączniki:
nr 1- Formularz oferty
nr 2- Zestawienie asortymentowe
nr 3- Projekt umowy
nr 4- Oświadczenie



Załącznik nr 1
Pieczęć Firmowa

  

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

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

Niniejszym składam ofertę na dostawę 394 paczek choinkowych dla uprawnionych dzieci
pracowników Szpitala

1. oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:
           w cenie brutto -.....................................w tym ..................% VAT
           słownie cena brutto zł...............................................................................
           cena netto - …………………+ ………………….zł VAT

2. Dostawa paczek choinkowy: 7 dni od dnia podpisania umowy.
3.Dostarczone  w  paczkach  choinkowych  wyroby  powinny  mieć  co  najmniej  
6 miesięczny termin przydatności do spożycia.

4. Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury

5. Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.

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

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

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

                                                                                             podpis



Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

Zestawienie asortymentowe

Lp. Asortyment J.m. Ilość
Cena netto

za jedną
sztukę

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

1 Czekolada mleczna typu „Wedel” 100 
g

szt. 394

2 Czekolada z orzechami laskowymi 
typu „Wedel” 100 g

„ 394

3 Czekolada nadziewana typu „Wedel” 
100 g

„ 394

4 Delicje „Wedel” 147 g „ 394
5 Pierniczki baśniowe, minimum 150g „ 394
6 Batonik PRINCE POLO XXL „ 394
7 Batonik PRINCESSA XXL „ 394
8 Batonik KINDER BUENO „ 394
9 Batonik PAWEŁEK „ 394
10 Batonik BOUNTY „ 394
11 Orzeszki solone, minimum 100 g „ 394
12 Sezamki „ 394
13 Rodzynki w czekoladzie, min. 100 g „ 394
14 Żelki – misie „ 394
15 Draże kokosowe minimum 70 g „ 394
16 Mentos /duży/ „ 394
17 Cukierki ZOZOLE /musujące „ 394
18 Soczek ze słomką „ 394
19 Chałwa minimum 100 g „ 394
20 Czekolada „Mleczna Kraina”, 

minimum 87,5 g

„ 394

21 Markizy HIT minimum 150 g „ 394
22 Batonik Milky Way „ 394
23 Jajko KINDER niespodzianka „ 394
24 Werthels Original drops „ 394
25 Batonik 3-Bit „ 394
26 Paluszki słone, minimum 80 g „ 394

Razem
Każda, z 394 paczek powinna być opakowana w świąteczną reklamówkę lub zawiązany ozdobny 
worek foliowy.

………………………..                                                                   …………………………               
Miejscowość, data                                  podpis  



Załącznik nr 3

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

             Zawarta w dniu .............. 2014 roku, na podstawie art. 4 ust. 8 w związku z art. 6a ustawy
Prawo zamówień publicznych, 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   Lublin-  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku,  VI  Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy
“Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

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  paczek  dla  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.
Kaczyńskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie  przy  ul.
Abramowickiej 2 (zwanych dalej: „towarem”).

2. Szczegółowy asortyment i  ilość zamawianych towarów określa załącznik numer 2  stanowiący
integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  towary  będące  przedmiotem  umowy  do  siedziby
Zamawiającego w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 na następujących warunkach:

a)we własnym zakresie i na swój koszt,

b)w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:00 do 14:00,

c)w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  towaru pełnowartościowego,  zgodnego  z
obowiązującymi normami oraz posiadającego wymagane zezwolenia dopuszczające do obrotu.

3.Dostawa towaru będzie potwierdzona dokumentem WZ podpisanym przez przedstawicieli obu
stron umowy.



§ 3

1. Jakiekolwiek usterki, awarie bądź zdarzenia utrudniające Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy nie zwalniają go z obowiązku dostawy towaru w ustalonym terminie.

2. Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego  o  wszelkich
okolicznościach uniemożliwiających dostawę towaru Zamawiającemu.

3. W wypadku określonym w ust. 2 oraz w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę w
ustalonym  terminie,  Zamawiający  ma  prawo  zlecić  obowiązki  będące  przedmiotem  umowy  u
dowolnie  wybranego  przez  siebie  wykonawcy  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  Uprawnienie
Zamawiającego  jest  niezależne  od  możliwości  żądania  przez  Zamawiającego  zapłaty  kar
umownych określonych w § 7 niniejszej umowy.

§ 4

1.  Strony  ustalają  całkowite  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  kwocie:
netto…...............zł(słownie:…................................................................................),
brutto .................... zł (słownie:..................................................................).

2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi dokument WZ podpisany przez przedstawicieli
obu stron umowy.

3. Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na konto określone w fakturze VAT, w terminie
60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.

§ 5

1.  Braki  ilościowe  i  jakościowe  ujawnione  po  rozpakowaniu  towaru  podlegają  reklamacji.  Po
ujawnieniu  takiego  braku  lub  wad  Zamawiający  sporządza  komisyjnie  protokół  zawiadamiając
jednocześnie Wykonawcę, który zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy.

2.  W przypadku niedostarczenia  towaru  w określonym terminie  lub  dostarczenia  towaru,  który
podlega zwrotowi ze względu na niespełnianie warunków jakościowych określonych w niniejszej
umowie, Zamawiający może dokonać zakupu reklamowanego towaru u dowolnie  wybranego przez
siebie sprzedawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie to jest niezależne od możliwości
żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 7 niniejszej umowy.

§ 6

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

a)złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
b)istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie w niej określonym.
3.Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. 
4. Odstąpienie od umowy na podstawie przesłanek określonych w ust. 1 jest możliwe w terminie 30
dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do
odstąpienia.



§ 7

1)Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. w  wysokości  100  zł  -  za  każdy  dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu
obowiązków przewidzianych w § 5;

2. w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy - w razie
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które
odpowiada Wykonawca.

3. W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar
umownych,  naliczonych  zgodnie  z  ust.  2,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 9

Wszelkie  pisma  związane  z  realizacją  niniejszej  umowy uważa  się  za  skutecznie  doręczone  w
przypadku:

1) doręczenia osobistego;

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

3) wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

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

§ 10

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

§ 11

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

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

-załącznik nr 1  – oferta,
-załącznik nr 2 – zestawienie asortymentu,

      ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA



Załącznik nr 4
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

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

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
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. …................................ E-mail......................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                                   do występowania  w imieniu Wykonawcy )  


	

