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 dnia ………...….. 2017  

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 „Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych” 

 

NUMER  POSTĘPOWANIA: DZP.262.37.2019 

  

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), o wartości 

szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 

na stronie internetowej Zamawiającego www.dzp.spcsk.pl i w miejscu publicznie dostępnym 

w siedzibie Zamawiającego. 

 

Wszystkie liczby zapisane w systemie rzymskim, które zostały użyte w niniejszej SIWZ, 

oznaczają numery poszczególnych rozdziałów SIWZ.  
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I. NAZWA, ADRES  ORAZ  DANE  KONTAKTOWE  ZAMAWIAJĄCEGO 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej: zp@spcsk.pl  

Numer faksu:   (+48-22) 599-17-04 

Adres strony internetowej: https://dzp.spcsk.pl/ 

Godziny pracy:   730-1505 

II. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn. zm.), dalej: „ustawa”, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem DZP.262.37.2019 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie 

we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. 

4. Kod CPV: 

Część 1: 

30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów 

oprogramowania 

22600000-6 Tusz 

22815000-6 Notatnik 

22816100-4 Bloczki notatkowe 

22816300-6 Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki 

22817000-0 Terminarze lub organizery osobiste 

22852100-8 Okładki na akta 

30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 

30191140-7 Akcesoria do identyfikacji osób 

30192000-1 Wyroby biurowe 

30192100-2 Gumki 

30192130-1 Ołówki 

30192150-7 Datowniki 

30192800-9 Etykiety samoprzylepne 

30195920-7 Tablice magnetyczne 

30197000-6 Drobny sprzęt biurowy 

30197100-7 Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie 

30197220-4 Spinacze do papieru 

30197320-5 Zszywacze 

30197321-2 Usuwacz zszywek 

30197330-8 Dziurkacze 
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30197600-2 Papier i tektura gotowe 

30199230-1 Koperty 

30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby 

30199731-3 Wizytownik 

39241200-5 Nożyczki 

39541120-3 Szpagat 

 

Część 2: 

30197630-1 Papier do drukowania 

 

Część 3: 

30199230-1 Koperty 

30193700-5 Pudełko do przechowywania dokumentów 

30197000-6 Drobny sprzęt biurowy 

 

Część 4: 

30234300-1 Płyty kompaktowe (CD) 

 

Część 5: 

30237460-1 Klawiatury komputerowe 

30237410-6 Myszka komputerowa 

30141200-1 Kalkulatory biurkowe 

30141300-2 Kalkulatory drukujące 

30191400-8 Niszczarki 

 

Część 6: 

30199760-5 Etykiety 

30199761-2 Etykiety z kodem kreskowym 

 

IV. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

Wszystkie części zamówienia realizowane będą przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 
 

V. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, 

zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa  

w sprawie zamówienia publicznego sporządzona będzie w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy 

oraz aktów wykonawczych do niej wydanych.  

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.  1 pkt 6 

ustawy. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko 

dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona 

podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/om nie 

zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

10. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie  zawarta umowa zgodna  

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny 

ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć OFERTĘ na formularzu oferty, sporządzonym na 

wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty 

oświadczenie własne potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy – 

sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej składa każdy z Wykonawców, 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców.  

4. Wykonawca  w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.dzp.spcsk.pl 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody 

potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie 

do grupy kapitałowej) jest on zobowiązany do aktualizacji oświadczenia.  

5. Inne wymagane na dzień złożenia oferty dokumenty: dokumenty potwierdzające, 

że dokumentację przetargową podpisała upoważniona osoba (jeżeli podpisuje pełnomocnik - 

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie).  

6. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 

1) OFERTA, o której mowa w ust. 1, musi być złożona w oryginale   

z zachowaniem formy pisemnej,  pod rygorem nieważności; 

http://www.dzp.spcsk.pl/
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2) Dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania, musi być złożony w oryginale 

lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 

3) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy,  

o którym mowa w ust. 2, musi być złożone w oryginale; 

4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w ust. 5, musi być złożone w oryginale; 

5) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem; 

6) Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym 

czytelnym podpisem i opatrzone pieczęcią imienną.  Poświadczenia za zgodność 

z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo podmiot, 

na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę  wspólnie ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia publicznego odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą;  

7) Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

7. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 

1) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) Do oferty  należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6; 

3) Oferta musi być podpisana przez Pełnomocnika;  

4) Zgodnie z postanowieniami rozdziału VII pkt. 2 oświadczenie własne składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, 

z późn. zm.), z zastrzeżeniem sytuacji, w której forma dokumentu jest wymagana 

przepisami. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W celu skrócenia czasu 
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przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający prosi, 

aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali 

również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ. 

4. Zapytania należy kierować na adres:  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, e-mailem na adres: 

zp@spcsk.pl lub faksem na numer: (+48) 22 599 17 04 z dopiskiem:   

„Postępowanie nr DZP.262.37.2019”.  

Pisma kierowane na inne adresy mailowe lub numery faksu nie będą rozpatrywane. 

5. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia uczestnikom postępowania, którym doręczono 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać  

z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. 

Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

 

IX.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni.  

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

XI. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ i w jej 

załącznikach. 

mailto:zp@spcsk.pl%20lub
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2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą 

i adresem Wykonawcy, z napisem: 

„Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a 

Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych 

Nie otwierać przed dniem 03.06.2019 r. do godziny 10:30 

 (Postępowanie nr DZP.262.37.2019) 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie 

długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) 

do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym postępowaniu). Wszystkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez Wykonawcę (osobę(y) 

podpisującą(e) ofertę). 

4. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby (osób) 

upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami 

reprezentacji. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność  

z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowane pełnomocnictwo 

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres 

umocowania).  

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcom, 

w ofercie musi wskazać, która część zamówienia zostanie im powierzona oraz podać nazwy 

podwykonawców. Nie złożenie oświadczenia o podwykonawcach, oznaczać będzie, że całe 

zamówienie zrealizuje wyłącznie Wykonawca.  

6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki np. nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny 

podpis w przypadku pieczęci imiennej.  

7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust. 2, muszą być dodatkowo 

oznaczone określeniem: „ZMIANA”. W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty 

oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w kancelarii 

jawnej Zamawiającego stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego 

reprezentacji.  

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.  Wykonawca odpowiada za prawdziwość danych i informacji zawartych w ofercie  

i dokumentach składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia 

danych podanych przez Wykonawcę w ofercie. 

11.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

12.  Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419), jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. 

13. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 419), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, 

które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być 

zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą „Dokument stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane 

wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 

informacje jawne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i innych przepisów. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 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 oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich 

utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie 

z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, 

jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca w ofercie oświadcza, iż „informacje 

i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr … do nr… stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca 

do oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz 

ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania 

zastrzeżenia. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje 

podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia 

poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw 

normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać 

prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania 

dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony 

będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe 

w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie 

informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie. 

Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, 

w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty spowodowane 

opisaniem oferty w sposób niezgodny ze wskazanym w ust. 2.  

W przypadku dostarczania ofert za pośrednictwem firmy kurierskiej, opakowanie firmy 

kurierskiej powinno być także oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przesyłki 

jako oferty. odpowiedzialność za przypadkowe otwarcie lub niedostarczenie oferty 

w terminie wynikające z braku właściwego oznaczenia przesyłki kurierskiej ponosi 

Wykonawca. 
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XII. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Centrum 

Klinicznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, parter Blok  B pok. 6. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 03.06.2019 r. o godz. 10:00. 

3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 

ustawy.  

5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert, o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa, 

parter Blok  B, sala konferencyjna. 

 

XIII. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY 

1. Cenę należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy według 

zasad określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Cena ta nie będzie podlegała żadnym 

negocjacjom. 

2. Cena oferty podana przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie elementy cenotwórcze 

związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności: zysk 

Wykonawcy, ubezpieczenia, sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania usługi 

oraz wszystkie niezbędne narzędzia. 

3. Cena powinna zawierać ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował (w każdej części 

osobno) 

 

Kryterium „Cena” - waga 60 %, 

Kryterium „Termin dostawy” – waga 40 % 

 

2. Obliczenie punktacji: 

 

1) Kryterium „Cena”: 

Punkty w tym kryterium liczone będą według następującego wzoru: 

C = (Cn / Co) x 60 pkt  

gdzie: 

C - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium „Cena”, 
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Cn - oznacza najniższą cenę zaoferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród ofert 

podlegających ocenie,  

Co - oznacza cenę zaoferowaną za wykonanie zamówienia w ofercie badanej 

2) Kryterium „Termin dostawy”: 

Punkty w tym kryterium przydzielone będą w sposób następujący: 

Termin dostawy 
Liczba punktów, którą 

otrzyma oferta badana 

3 dni robocze 

lub krótszy 
40 pkt 

4 dni robocze 30 pkt 

5 dni roboczych 20 pkt 

6 dni roboczych 10 pkt 

7 dni roboczych 0 pkt 

Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

Wykonawca winien wskazać oferowany termin dostawy w ust. 2 Formularza oferty (załącznik nr 1 

do SIWZ) - odrębnie dla każdej części, na którą wykonawca składa ofertę. Termin dostawy musi 

zostać wyrażony w dniach roboczych, w liczbach całkowitych. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 7 dni roboczych. W przypadku, 

gdy wykonawca nie wskaże oferowanego terminu dostawy w ust. 2 Formularza oferty 

dla którejkolwiek części, na którą składa ofertę, Zamawiający uzna, iż wykonawca oferuje termin 

dostawy wynoszący 7 dni roboczych. 

3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 

ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza 

obszaru Unii Europejskiej, w celu oceny takiej oferty zostanie doliczona do przedstawionej 

w niej ceny różnica w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których 

obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów. 

6. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy muszą posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy Ci mają obowiązek złożyć 

przed zawarciem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy.  

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.   Wzór umowy określony został w załącznik nr 5 do SIWZ. 

2.    O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie 

poinformowany pismem. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.  

5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy.  

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego.  

7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone 

zostały w Dziale VI ustawy. 
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XIX. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej RODO, Zamawiający informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Uniwersyteckie 

Centrum Kliniczne  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dane kontaktowe 

zawarte zostały w Rozdziale I), 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną 

na adres: iod@spcsk.edu.pl lub listownie na adres Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, z 

dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawa , numer sprawy DZP.262.05.2019, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego,  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy pzp, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, 

przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

mailto:iod@spcsk.edu.pl
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO2;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;  

9)  Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XX. POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ ZALECENIA W KWESTII RODO 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany 

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO3, 

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (vide: art. 13 ust. 4).  

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa 

w art. 14 ust. 5 RODO.  

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymienione obowiązki informacyjne 

oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 

w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie Wykonawcy 

do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu 

przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

Mając na uwadze procedowanie powyższych regulacji, Wykonawca zobligowany jest 

do złożenia oświadczenia, zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty), celem 

wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO. 

 

                                                 
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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XXI. ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ: 
1) Załącznik nr 1 - Formularz Oferty; 

2) Załącznik nr 2 – Formularz Cenowy; 

3) Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania; 

4) Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej; 

5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 
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ZAŁĄCZNIK  NR  1  DO  SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

OFERTA 

 

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych i akcesoriów 

komputerowych (postępowanie nr DZP.262.37.2019) 

 

my niżej podpisani:  

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj ……………………………………… 

NIP………………………………Regon……………………………………………………….. 

Dane do korespondencji: 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………… 

nr telefonu ………………………………….. nr faksu ………………………………………... 

Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

                                                                                     @   

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych 

Wykonawców: 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj …...…………………………………. 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj …………………………………...…. 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj …………………………………...…. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i jej 

załącznikach. 
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2. Oświadczamy, że oferuje następujący termin dostawy: 

Część 1: ............. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

Część 2: ............. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

Część 3: ............. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

Część 4: ............. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

Część 5: ............. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

Część 6: ............. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

 

Uwaga! W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 7 dni roboczych lub jego 

wyznaczenia w innej mierze niż liczby całkowite oferta wykonawcy zostanie odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże oferowanego 

terminu dostawy dla którejkolwiek części, na którą składa ofertę, Zamawiający uzna, 

iż wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 7 dni roboczych. Szczegółowy opis sposobu 

przyznawania punktów w kryterium „Termin dostawy” znajduje się w rozdziale XIV ust. 2 pkt 2 

SIWZ. 

 

3. Oświadczamy, że SIWZ i zawarte w niej warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane. 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim 

przedsiębiorstwem / inne: ………………………………………………. (niepotrzebne skreślić) 

6. Oświadczamy, że ceny wskazane w niniejszej ofercie nie ulegną zmianie przez okres trwania 

umowy. 

7. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji 

zamówienia. 

8. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

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

(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę) 

 

9. Oświadczamy, że nie powierzamy / powierzamy (niepotrzebne skreślić) 

wykonanie następującej części (zakresu) oferowanego zamówienia podwykonawcy/-om, 

(należy podać nazwy podwykonawców oraz zakres (część) powierzonego podwykonawcom 

zamówienia): 

……………………………………………………………………………………………… 

UWAGA: 

Brak skreślenia i niewypełnienie pól oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania 

zakresu oferowanego zamówienia. 

10. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, 

że wybór przedmiotowej oferty: 

1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
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2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie  

i wartości: 

……………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstawania oraz ich wartości bez kwoty podatku od towarów i usług) 

UWAGA: 

W przypadku nieuzupełnienia Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie skutkować powstaniem  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

11. Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ______ do nr _____  stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, a uzasadnienie dla objęcia wskazanych powyżej informacji tajemnicą 

przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszej oferty. 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1):wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2) 

13. Załącznikami do składanej przez nas oferty są: 

1) oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia, 

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy, 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie – jeżeli dotyczy, 

4) wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz  

z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy, 

5) …………………………………………………………………………………… 

*Niepotrzebne skreślić 

 

      

 ............................................................................ 
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK  NR  3  DO  SIWZ 

 
 

................................................ 
Nazwa lub pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE  O  BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych 

 (postępowanie nr DZP.262.37.2019) 

 oświadczam(y), że: 

1. w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) brak jest podstaw wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 15, 21 i 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) brak jest podstaw wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem okoliczności, 

o których mowa w ustępie 3 /jeśli dotyczy/. 

3. /wypełnić jeśli dotyczy/ w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) zachodzą 

przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt …………… (proszę wpisać spośród wymienionych:  

13-14, 16-20) ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 84 ustawy Prawo zamówień 

publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

........................................................................... 
                                                                                            Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  

                                                                                                 osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                 
4 Art. 24 ust. 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, 

że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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ZAŁĄCZNIK  NR  4 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PO ZMIANIE 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………… 

                  (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

 

………………………………………………………….………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Dostawę artykułów biurowych 

i akcesoriów komputerowych (postępowanie nr DZP.262.37.2019), 

 

niniejszym oświadczam, że: 

 nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej 

 nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 poz. 798 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli 

oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia1); 

 przynależę do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia1)2) 

 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba 

  

 

 

  

 

 

 

                                                                                         

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

                                                            Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  osoby (osób) 

upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

1) niepotrzebne skreślić 

2) wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy 

złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. 

Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

I. PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

...............w ilości i asortymencie określonym w załączniku do niniejszej umowy.  

2. Ustalone w załączniku do niniejszej umowy ilości stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec 

zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

3. Zmiany, o których mowa w ust.2, nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości brutto umowy, 

o której mowa w § 7 ust.1, a w przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu umowy nie będą służyć 

Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, a tym samym nie będą 

przysługiwać mu wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności finansowe, 
odszkodowawcze etc. w  przypadku nie wyczerpania pełnej wartości umowy z upływem terminu, na 

jaki niniejsza umowa została zawarta. 

 

II. DOSTAWA 

§ 2. 
1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego – zgodnie  

z ofertą złożoną w postępowaniu znak: DZP.262.37.2019. 
2. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone 

zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy sukcesywnie przez okres 
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Szczegółowe terminy dostaw przedmiotu umowy oraz jego asortyment będą podawane 

przez Zamawiającego w formie dokumentowej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej z 5-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania 

zamówień z zakresu poszczególnych asortymentów w zależności od własnych potrzeb, bez względu 
na ilości danego asortymentu podane w załączniku pod warunkiem nie przekroczenia globalnej 

wartości umowy. 
3. W imieniu Zamawiającego zamówienia, o których mowa w ust. 2, będzie składał pracownik Działu 

Zaopatrzenia Zamawiającego. Zamówienia składane przez inne komórki lub osoby Wykonawca 

realizuje na własne ryzyko (pod rygorem odmowy przyjęcia lub zwrotu przesłanej faktury 
bez ponoszenia przez Zamawiającego konsekwencji finansowych oraz odsetkowych). Czynności 

związane ze składaniem zamówień, o których mowa w zdaniu pierwszym mają charakter wyłącznie 
techniczno – organizacyjny i nie wiążą się z prawem do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego (jedyną osobą uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego oraz zaciągania w 

imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych jest Dyrektor Szpitala lub osoby wyraźnie w tym 
względzie upoważnione ze wskazaniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego). 
4. Przedmiot umowy ma być dostarczany do miejsca wskazanego w pisemnym zamówieniu danej partii 

towaru. 

5. Za termin dostawy rozumie się datę podpisania dokumentu dostawy. Potwierdzenie odbioru towaru 
jest czynnością techniczną i w żadnym zakresie nie stanowi uznania zobowiązania finansowego przez 

Zamawiającego. 
6. Ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy obciąża wyłącznie Wykonawcę do 

momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, w szczególności 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu 

oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem. 

7. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę dostaw wewnątrzwspólnotowych w rozumieniu art. 9 
Ustawy z dn.11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177 z późn.zm.) 

Wykonawca zobowiązuje się umieszczać na fakturach lub dołączonych do nich dokumentach dostawy 
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kody dostarczanych towarów wg Scalonej Nomenklatury CN dla potrzeb sporządzenia deklaracji 
INTRASTAT.5 

8. Wykonawca realizując obowiązek wynikający z ust.7, zobowiązuje się do wystawiania odrębnych 

dokumentów sprzedaży dla każdej takiej dostawy. 
9. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednego dokumentu sprzedaży dla wielu dostaw 

spełniających wymogi określone w ust. 7, w przypadku dokonywania dostaw z terytorium jednego 
państwa członkowskiego. 

 

§ 4 

Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez: 

1) Wykonawcę osobiście,  

2) Wykonawcę osobiście, za wyjątkiem części zamówienia powierzonej podwykonawcy 

lub podwykonawcom w zakresie ………………………...6 

 

§ 5. 

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego dostarczy kopię dokumentu dopuszczającego przedmiot 
umowy do obrotu i stosowania na terenie Polski. 

 

§ 6. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy: 

1) poprzez wydłużenie czasu jej trwania w sytuacji, gdy umowa nie zostanie w całości wykonana z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

2) w przypadku stosowania przez Wykonawcę wszelkich rabatów, upustów, obniżek cen 

jednostkowych przedmiotu umowy Zamawiający będzie nimi objęty w okresie obowiązywania 
umowy; 

3) w zakresie numeru katalogowego produktu pod warunkiem, że parametry przedmiotu umowy nie 
ulegną zmianie. Zmiana numeru katalogowego możliwa będzie wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego i musi mieć ona formę pisemną w postaci aneksu; 

4) w zakresie zmiany ceny jednostkowej oraz wartości brutto umowy, jedynie w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług; 

5) W przypadku gdy przedłużenie przekracza 12 miesięczny okres trwania umowy, stosuje się 
odpowiednio zasady wynikające z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawców i/lub części wykonywanych 
przez nich zakresów przedmiotu umowy, wprowadzenie nowych podwykonawców, bądź 

zrezygnowania z Podwykonawców. 

3. Zmiany o których mowa w ust. 1 pkt. 1.3. nie mogą przewyższać ceny przedmiotu umowy 
zaoferowanego w ofercie. 

 
III. WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI  

§ 7. 

1. Wartość brutto umowy wynosi:  ………………………….. (słownie: …………………………………………...). 
2. Wartość brutto umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w załączniku do 

niniejszej umowy. 
3. Wartość, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) wartość przedmiotu umowy, 
2) wszelkie koszty transportu krajowego i zagranicznego, 

3) ubezpieczenie towaru w kraju i za granicą do czasu przekazania go Zamawiającemu, 

4) opłaty pośrednie, np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej, 
5) koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego, 

6) wszelkie koszty odprawy celnej – o ile takie wystąpią, 
7) cło, podatek VAT (jeśli dotyczy). 

                                                 
5 Dotyczy dostaw wewnątrzwspólnotowych UE / Intra EU 
6 Jeśli dotyczy  
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4. Ceny jednostkowe określone w załączniku do umowy nie mogą ulec podwyższeniu w okresie 
obowiązywania umowy, niezależnie od zmian ilości zamówień w poszczególnych asortymentach,  

a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilości zamówienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 1.4. 

 

§ 8. 

1. Płatności, w ramach wartości brutto umowy, o której mowa w §7 ust. 1, będą realizowane sukcesywnie 
za każdą wykonaną sukcesywną dostawę przedmiotu umowy w terminie 60 dni – wyłącznie na konto 

Wykonawcy o numerze: .................................................................... 
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, 

kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz dokumentu 
potwierdzającego dostawę zgodną z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw upoważniających pełnomocników 
do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki bankowe 

lub podmiotów innych niż Wykonawca. W razie udzielenia takiego pełnomocnictwa (dotyczy to także 

pełnomocnictw tego rodzaju udzielonych przed zawarciem niniejszej umowy) Strony postanowiły, iż nie 
będzie ono wywoływało skutków prawnych w stosunku do Zamawiającego. W tym względzie zapisy 

niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed innymi oświadczeniami lub czynnościami prawnymi 
dokonanymi przez Wykonawcę, które stoją w sprzeczności z postanowieniami umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę, 
w zakresie dochodzenia wszelkich roszczeń finansowych wynikających z niniejszej umowy.  

W razie udzielenia takiego pełnomocnictwa (dotyczy to także pełnomocnictw tego rodzaju udzielonych 

przed zawarciem niniejszej umowy) Strony postanowiły, iż nie będzie ono wywoływało skutków 
prawnych w stosunku do Zamawiającego. W tym względzie zapisy niniejszej umowy mają pierwszeństwo 

przed innymi oświadczeniami lub czynnościami prawnymi dokonanymi przez Wykonawcę, które stoją w 
sprzeczności z postanowieniami umowy. 

5. Pod rygorem nieważności Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz Organu 

Założycielskiego Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej (także 
w zakresie dotyczącym wierzytelności przyszłych) na osoby trzecie (zakaz cesji wierzytelności), 

ani rozporządzać nią w jakiejkolwiek innej formie, w tym w szczególności wierzytelność nie może być 
przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania 

czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego, w szczególności do 
zawierania umów mogących skutkować subrogacja ustawową. 

6. Pod rygorem nieważności Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania z podmiotami trzecimi 

w szczególności umów poręczenia, gwarancji, ubezpieczenia, przekazu (w rozumieniu art. 921(1) – 921 
(5) k.c.), factoringu, przeniesienia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) k.c. w zakresie dotyczącym 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (także w zakresie dotyczącym wierzytelności przyszłych) 
- bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz Organu Założycielskiego Zamawiającego. 

7. Niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w ust. 3 – 6 upoważnia 

Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 3% wartości umowy brutto 
określonej w § 7 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy. Wykonawca wyraża 

zgodę na dokonanie potrącenia kary umownej, o której mowa w zdaniu pierwszym z wierzytelności 
wynikających z bieżących faktur – według uznania Zamawiającego. Potrącenia dokonuje się na 

podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy. 

8. Przez prawidłowo wystawioną fakturę, o której mowa w ust. 2, strony rozumieją dokument wystawiony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierającą informację o numerze niniejszej umowy oraz  

numerze zamówienia, na podstawie którego faktura została wystawiona, jak tez dacie dostawy 
zamówienia i o numerze serii. 

9. Niewywiązanie się Wykonawcę z któregokolwiek ze zobowiązań określonych z ust. 8, upoważnia 
Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy przypadek 

naruszenia. 

10. Przez wykonanie umowy Strony zgodnie rozumieją dostarczenie przedmiotu zamówienia, dostarczenie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ust. 8, wraz z załączoną kopią zamówienia podpisanego 

przez osobę o której mowa w § 3 ust. 3, oraz dokumentu potwierdzającego dostawę zgodną z 
zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym. 

11. Wykonaniem świadczenia niepieniężnego w rozumieniu niniejszej umowy jest dostarczenie przedmiotu 

zamówienia wraz z kopią zamówienia podpisanego przez osobę o której mowa w § 3 ust. 3, oraz 
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dokumentu potwierdzającego dostawę zgodną z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym 
(zgodnie z ust. 2) i umieszczenie danych na fakturze, o których mowa w ust. 8. 

12. Zamawiający może wstrzymać się ze spełnieniem swojego świadczenia bez ponoszenia jakichkolwiek 

konsekwencji finansowych (w tym w szczególności odsetkowych i odszkodowawczych) do czasu 
wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2, oraz ust. 8, ust. 10 i ust. 11. 

13. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

IV. RĘKOJMIA I REKLAMACJA  
§ 9. 

Do przedmiotu umowy stosuje się przepisy tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny, z zastrzeżeniem  10. 

  

§ 10. 
1. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązany będzie 

do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad – w terminie 5 dni 
od otrzymania pisemnej reklamacji Zamawiającego. 

2. Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego, do zasięgnięcia opinii 

lub ekspertyzy właściwego podmiotu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd. 
3. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem opinii lub 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 
4. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego,  
a w szczególnosci postępowania niezgodnego z instrukcją producenta. 

 

V. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 
§11. 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie, 
z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego poza terminy określone w części dotyczącej 

warunków dostawy (§3 ust.2) i reklamacji (§10 ust.1), Zamawiający ma prawo żądać kary umownej 

w wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej 
niż 50 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy. 

3. W przypadku uchybień obowiązkowi wynikającemu z §3 ust. 7-9, Zamawiający ma prawo żądać kary 

umownej w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, nie mniej niż 250 zł za każde zdarzenie. 
4. Kary umowne z tytułu opóźnienia, liczone za każdy przypadek osobno, nie mogą przekroczyć wartości 

kary umownej za odstąpienie od umowy. 
 

§ 12. 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w którymkolwiek z terminów 
określonych w części dotyczącej dostaw (§3 ust.2), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania 

zakupu interwencyjnego od innego Wykonawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym 
nie zrealizowanej części dostawy. W takim wypadku Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia 

dostawy opóźnionej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu 
interwencyjnego i ceną umowną niewykonanej części dostawy. Strony zgodnie postanowiły, iż w takim 

przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania potrącenia wartości, o której mowa 
w zdaniu poprzednim z zobowiązań wynikających z bieżących faktur według uznania Zamawiającego. 

Potrącenia dokonuje się poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia. 
 

§ 13. 

Ustalenia § 11 i § 12 nie wykluczają prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy, na zasadach ogólnych 
odszkodowania, w każdym przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych 

przez Wykonawcę. 
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§ 14. 
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 

patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15. 
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz właściwych ustaw. 
 

§ 16. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W każdym przypadku brak realizacji złożonego zamówienia uprawnia Zamawiającego 
do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.  

3. Powtarzające się przypadki niedochowania warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności co 
najmniej dwukrotne nieterminowe zrealizowanie dostaw lub co najmniej dwukrotne niezgodne pod 

względem asortymentu bądź ilości zrealizowanie zamówienia, a także co najmniej dwukrotne 
uchybienie w zakresie jakości dostarczonego towaru daje Zamawiającemu podstawę do rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa żądania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, 

w szczególności finansowych, odszkodowawczych etc. 
4. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa 

żądania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, w szczególności finansowych, odszkodowawczych 
etc. w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. Dotyczy to w szczególności 

braku należytego wykonywania obowiązków związanych z warunkami dostawy (§ 3 ust. 2) i 

reklamacji (§ 10 ust. 1), jak też obowiązków wynikających z § 3 ust 6 – 8, jakości, terminowości i 
kompletności dostaw, naruszenia przez Wykonawcę obowiązku z § 14  

ust. 1 – 5, oraz naruszenia przez Wykonawcę zakazów wynikających z § 8 ust. 3-6. 
5. W przypadkach o których mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia   

należnego mu z tytułu wykonanej części umowy wykonanej bez zastrzeżeń. 
 

§ 18. 

1. Strony niniejszej umowy dobrowolnie poddają wszelkie spory z niej wynikłe pod rozstrzygniecie 
w drodze mediacji. 

2. Sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty 
sprawy, w związku z powyższym strony zobowiązują się, przed wytoczeniem powództwa wyczerpać 

tok postepowania mediacyjnego. 

3. Mediatorami rozstrzygającymi spór mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności 
prawnych,  korzystające z pełni praw publicznych. 

4. Osobę mediatora wyznacza, za zgoda strony przeciwnej, otrzymujący wniosek o przeprowadzenie 
mediacji. 

5. Koszty mediacji strony ponoszą w częściach równych. Wysokość wynagrodzenia mediatora nie może 

być wyższa niż  określona w: Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku 
w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu 

cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921). 
6. Mediacje odbywają się na posiedzeniu mediacyjnym. Miejsce mediacji ustala mediator wybrany 

w sposób określony w ust. 4. 
7. W przypadku zawarcia ugody, każdej ze stron przysługuje prawo do skierowania wniosku do sądu o 

jej zatwierdzenie, bądź nadanie klauzuli wykonalności. 

8. Po odbyciu posiedzenia mediacyjnego, strony podpisują protokół z jego obrad, przy czym brak 
rozstrzygnięcia sporu powoduje wyczerpanie toku postępowania mediacyjnego. 

 

§ 19. 

Zmiany, uzupełnienia umowy, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 20. 
Umowa została zawarta od dnia zawarcia umowy do dnia ………………………….... 

 

§ 21. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


