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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Postępowanie nr PN-20/15/MJ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę podskórnych portów do podawania leków dożylnie 
wraz z zestawem wprowadzającym dotyczy Pakietu nr:.................................. 
 

I. OFERTĘ SKŁADA: 

 
Nazwa i adres Wykonawcy  

Wykonawca   

 

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 

II.  OFERTA WYKONAWCY 

 

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 

 

Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej   wykonanie 
przedmiotu zamówienia tj.: dostawę podskórnych portów do podawania leków dożylnie wraz z 
zestawem wprowadzającym, określonego w Pakiecie Nr.........zamówienia. 
(Uwaga ! w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden Pakiet, pkt. 1 należy wypełnić osobno 
dla każdego Pakietu.) 
 

 

1. Całkowita cena oferty wg przedmiotu zamówienia określonego w zal nr 5  Pakiet Nr..........do  SIWZ wynosi: 

cena oferty (netto)      ____________ zł ____ gr  

(słownie:__________________________________) 

podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki  8 %  ____________ zł ____ gr  

(słownie: _________________________________) 

cena oferty (brutto)     ____________ zł ____ gr  

− (słownie złotych __________________________________________________________) 

 

2. Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami 

określonymi w SIWZ  a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

wpływające na wysokość ceny.   Termin przydatności do użycia wynosi........ (min 12 m-cy)miesięcy od daty każdej 

dostawy. 

3. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 30 dni od dnia składania ofert. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z Wzorem umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

5. Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom*   

…………………………………………….……………………………………………………………………………… 
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6. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O 

Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być 

udostępniane przez Zamawiającego. * 

7. Inne ważne informacje nie podane wyżej ……………………………………………. 

Do oferty załączamy poniższe dokumenty lub oświadczenia: 

- pełnomocnictwa* 

- dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków z art 22 ust. 1 i art 24 ust. 1 i 24b upzp 

- wypełniony załącznik nr  4 do siwz 

- katalogi, foldery, zestawienia parametrów technicznych oferowanych wyrobów 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

…………………………..                ………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
lub  pieczątka wraz z podpis 

 
 

 

 

  
  

* jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Oświadczenie Wykonawcy  

Postępowanie nr PN-20/15/MJ 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
dostawę podskórnych portów do podawania leków dożylnie wraz z zestawem 
wprowadzającym 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
 

W imieniu  
 
 

……………..…………………………………………………………………………………,                      
    (nazwa Wykonawcy) 

 
niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy warunki udziału w w/w postępowaniu, tj.: 
 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie 
3) dysponujemy odpowiedni potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..     …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka 
wraz z podpisem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Oświadczenie Wykonawcy  

Postępowanie nr PN-20/15/MJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego pn: dostawa podskórnych portów do podawania leków 
dożylnie wraz z zestawem wprowadzającym 
 
 

 
Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..     ………………………………………….. 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Postępowanie nr PN-20/15/MJ 
 

 

 

         

 
 

OŚWIADCZENIE 

Zgodne z art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

dostawę podskórnych portów do podawania leków dożylnie wraz z zestawem wprowadzającym 
 

 
 , oświadczam/y, że: 

⇒ nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr  50, poz. 331, z późn. zm.).* 

⇒ należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).  W 
załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.* 

  

..................................., dnia .........................2015 r. 

  

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

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do  
 reprezentowania Wykonawcy 

 

*- niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



Pakiet nr 1

Lp  Nazwa  artykułu JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

Wszczepialny port o twardej podstawie , kształt delta lub 
owalny(anatomiczny )                                                                                                                                                                                                                                           
powierzchnia  podstawy 22.6 - 25,0 x 28,2 -32,0 mm, wysokość 
11,7 - 13,5 mm, objętość wewnętrzna 0,5 - 0,6 ml, cewnik 7,5 - 8,0 
Fr, średnica wew. cewnika 1,0 - 1,2 mm, dł. cewnika 75 - 80 cm. 
Zestaw  sterylny zapakowany na tacy. szt. 240

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : 2 kpl

Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)

ZAŁĄCZNIK NR 5 Zestawienie wymagań techniczno-- uzytkowych. Oferta cenowa



Pakiet nr 2

Lp  Nazwa  artykułu  JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

Wszczepialny port niskoprofilowy, jednorazowego użytku, 
sterylny  ,  - wysokość komory 9,2 -10,0 mm ,  - powierzchnia 
podstawy 19-22  x 24-26 mm ,objętość wewnętrzna 0,25 - 0,33 
ml,- możliwość min. 2000 nakłuć, - cewnik silikonowy 6,6 Fr, z 
otwartą końcówką , średnica wewnętrzna 1,0 - 1,2 mm, długość 
75 - 80 cm, - z kompletnym zestawem wprowadzającym.W skład 
całego zestawu wchodzi : port 1 szt., cewnik 1 szt., mocowanie 
cewnika do portu z znacznikiem RTG 2 szt, introduktor do 
metody Seldingera rozrywalny z rozszerzadłem naczyniowym 1 
szt., prowadnica "J" w ergonomicznej osłonce  metody 
Seldingera 1 szt., tunelizator ( może być pakowany oddzielnie )1 
szt., igła wprowadzająca 70 mm do metody Seldingera 1 szt. , 
tępa kaniula do płukania cewnika 1 szt., igła Hubera 1 szt., 
strzykawka 1 szt. Zestaw sterylny zapakowany na tacy. szt. 100

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : 2 kpl

Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)



Pakiet nr 3

Lp  Nazwa  artykułu     JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

Tytanowy port wszczepialny, jednorazowego użytku, sterylny  - 
port w całości wykonany z tytanu pokryty silikonem,- średnica 
podstawy 28.0- 31,7 mm, - wysokość 13.0-14,5 mm,  objętość 
wewnętrzna 0,6 ml,- możliwość min. 2000 nakłuć, - cewnik 
silikonowy7.5-8.9 Fr, z otwartą końcówką , średnica wewnętrzna 
1,0 mm, długość 75-80 cm, - z kompletnym zestawem 
wprowadzającym.W skład całego zestawu wchodzi : port 1 szt., 
cewnik 1 szt., mocowanie cewnika do portu z znacznikiem RTG 2 
szt, introduktor do metody Seldingera rozrywalny z 
rozszerzadłem naczyniowym 1 szt., prowadnica "J" w 
ergonomicznej osłonce  metody Seldingera 1 szt., tunelizator ( 
moze być pakowany oddzielnie) 1 szt., igła wprowadzająca 70 
mm do metody Seldingera 1 szt. , tępa kaniula do płukania 
cewnika 1 szt., igła Hubera  szt.1 , strzykawka 1 szt. Zestaw 
sterylny zapakowany na tacy. szt. 50

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : 2 kpl

Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)



Pakiet nr 4

Lp  Nazwa  artykułu JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

Wszczepialny port tytanowy niskoprofilkowy o twardej 
podstawie, jednorazowego użytku, sterylny , - długość podstawy 
18,0-19,0x23,0-24,0mm, preferowany kształt deltoidany, 
wysokość komory 9,0-9.5mm,  objętość wewnętrzna0.3- 0,5 ml,- 
możliwość min. 2000 nakłuć, - cewnik silikonowy 6,6 Fr,  
średnica wewnętrzna 1,0-1,2 mm, długości 70-80 cm, - z 
kompletnym zestawem wprowadzającym. W skład całego 
zestawu wchodzi : port 1 szt., cewnik 1 szt., mocowanie cewnika 
do portu z znacznikiem RTG 2 szt, introduktor do metody 
Seldingera rozrywalny z rozszerzadłem naczyniowym 1 szt., 
prowadnica "J" w ergonomicznej osłonce  metody Seldingera 1 
szt., tunelizator ( może być pakowany oddzielnie ) 1 szt., igła 
wprowadzająca 70 mm do metody Seldingera 1 szt. , tępa kaniula 
do płukania cewnika 1 szt.  , igła Hubera 1szt.,  strzykawka 1 szt. 
Zestaw sterylny zapakowany na tacy. szt. 50

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : 2 kpl

Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)



Pakiet nr 5

Lp  Nazwa  artykułu JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

Podskórny port do podawania leków dożylnie,                                                                         
- z komorą ceramiczną                                                                                        
- jednokomorowy. Powierzchnia podstawy 29,0-30,0mm.                                                                                                        
Cewnik silikonowy o długości 50,0-70,0 cm z oznaczeniem 
długości o średnicy wewnętrznej mniejszej  lub równej 1,3 mm.                                                                                   
- igła do nakłucia membrany portu   silikonowa membrana 
gwarantująca bezpieczne i stabilne ustawienie kaniuli, 
samoistne
zasklepienie miejsca nakłucia                                                                          
- tunelizator  ( dopuszczamy możliwość dołączenia oddzielnie )                                                                                         
- jednorazowego użytku, jałowy szt. 100

2.

Zestaw do kaniulacji centralnego naczynia żylnego  z kaniulą 
rozrywalną                                                                                                                                                                                    
- kaniula rozrywalna ok.8,5 Fr ( adekwatna do średnicy 
zewnętrznej cewnika )                                                                                                                                                                     
- kaniula ( igła ) do nakłucia naczynia żylnego                                                                                                                                                                                                                
- sonda Seldingera                                                                                                                                                                                                                                             
- trzyczęściowa strzykawka 10 - 12ml                                                                                                                                                                                                                           
- jednorazowego użytku, jałowy szt. 100

Razem

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : 2 kpl

Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)
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Załącznik nr 6a do SIWZ PN-20/15/MJ 
 
 
 

Do pakietu 1 
 

PARAMETRY OCENY JAKOŚCI 
podskórnych portów do podawania leków dożylnie wraz z zestawem wprowadzającym 

 
1. kształt komory i jej wielkość:  

a) kształt deltoidalny,  10pkt 
b) kształt owalny i średnica komory mniej niż 12 mm: 5 pkt. 
c) Nie spełnia  0 pkt. 

 
2. rodzaj połączeń pomiędzy portem a cewnikiem: 

a) pierścień łączący łatwy do założenia, połączenie potwierdzone kliknięciem 
lub inną blokadą: 10 pkt. 

b) pierścień łączący typu wkrętu: 5 pkt. 
c) Nie spełnia  0 pkt. 
 

3. łatwość obsługi kaniuli rozrywanej: 
a) idealne dopasowanie koszulki rozrywanej i rozszerzacza oraz łatwe 

rozerwanie koszulki: 10 pkt. 
b) wyczuwalność oporu przy wprowadzaniu rozszerzacza do koszulki 

rozrywanej i pewne trudności z rozerwaniem koszulki: 5 pkt. 
c) Nie spełnia  0 pkt. 
 

 
.4. Powierzchnia podstawy 

a) 23,5-25.0mm x29.0-32.0mm      10pkt. 
b) pozostałe rozmiary w ramach tolerancji  5pkt. 
c) Nie spełnia  0 pkt. 
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Załącznik nr 6b do SIWZ PN-20/15/MJ 
 
 
 

Do pakietu 2 
 

PARAMETRY OCENY JAKOŚCI 
podskórnych portów do podawania leków dożylnie wraz z zestawem wprowadzającym 

 
1. kształt komory i jej wielkość:  

d) kształt deltoidalny,  10pkt 
e) kształt owalny        5 pkt. 
f) Nie spełnia  0 pkt. 
. 

 
2. rodzaj połączeń pomiędzy portem a cewnikiem: 

d) pierścień łączący łatwy do założenia, połączenie potwierdzone kliknięciem 
lub inną blokadą: 10 pkt. 

e) pierścień łączący typu wkrętu: 5 pkt. 
f) Nie spełnia  0 pkt. 
 

 
3. łatwość obsługi kaniuli rozrywanej: 

d) idealne dopasowanie koszulki rozrywanej i rozszerzacza oraz łatwe 
rozerwanie koszulki: 10 pkt. 

e) wyczuwalność oporu przy wprowadzaniu rozszerzacza do koszulki 
rozrywanej i pewne trudności z rozerwaniem koszulki: 5 pkt. 

f) Nie spełnia  0 pkt. 
 

.4. Powierzchnia podstawy 
a) 19.0-20.0 x24.00-25.0mm      10pkt. 
b) pozostałe rozmiary w ramach tolerancji  5pkt. 
c) Nie spełnia  0 pkt. 
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Załącznik nr 6c  do SIWZ PN-20/15/MJ 

 
 
 
 

Do pakietu 3 
 

PARAMETRY OCENY JAKOŚCI 
podskórnych portów do podawania leków dożylnie wraz z zestawem wprowadzającym 

 
1. kształt komory i jej wielkość:  

g) kształt deltoidalny,  10pkt 
h) kształt owalny         5 pkt. 
i) pozostałe: 0 pkt. 

 
2. rodzaj połączeń pomiędzy portem a cewnikiem: 

g) pierścień łączący łatwy do założenia, połączenie potwierdzone kliknięciem 
lub inną blokadą: 10 pkt. 

h) pierścień łączący typu wkrętu: 5 pkt. 
i) pozostałe: 0 pkt. 

 
3. łatwość obsługi kaniuli rozrywanej: 

g) idealne dopasowanie koszulki rozrywanej i rozszerzacza oraz łatwe 
rozerwanie koszulki: 10 pkt. 

h) wyczuwalność oporu przy wprowadzaniu rozszerzacza do koszulki 
rozrywanej i pewne trudności z rozerwaniem koszulki: 5 pkt. 

i) brak dopasowania rozszerzacza do koszulki rozrywanej i trudne rozerwanie 
koszulki: 0 pkt. 

 
.4. powierzchnia podstawy 

a) 29.0-31.7mm - 10pkt. 
b) pozostałe rozmiary w ramach tolerancji  5pkt. 
c) nie spełnia - 0 pkt. 
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Załącznik nr 6d do SIWZ PN-20/15/MJ 
 
 
 

Do pakietu 4 
 
 
 

PARAMETRY OCENY JAKOŚCI 
podskórnych portów do podawania leków dożylnie wraz z zestawem wprowadzającym 

 
1. kształt komory i jej wielkość:  

j) kształt deltoidalny,  10pkt 
k) kształt owalny          5 pkt. 
l) Nie spełnia :            0 pkt. 

 
2. rodzaj połączeń pomiędzy portem a cewnikiem: 

j) pierścień łączący łatwy do założenia, połączenie potwierdzone kliknięciem 
lub inną blokadą: 10 pkt. 

k) pierścień łączący typu wkrętu: 5 pkt. 
l) Nie spełnia : 0 pkt. 

 
3. łatwość obsługi kaniuli rozrywanej: 

j) idealne dopasowanie koszulki rozrywanej i rozszerzacza oraz łatwe 
rozerwanie koszulki: 10 pkt. 

k) wyczuwalność oporu przy wprowadzaniu rozszerzacza do koszulki 
rozrywanej i pewne trudności z rozerwaniem koszulki: 5 pkt. 

l) Nie spełnia  0 pkt. 
 

.4. powierzchnia podstawy: 
a) 18.5-19.0mmx23.5-24.0mm 10pkt. 
b) pozostałe rozmiary w ramach tolerancji  5pkt. 
c) Nie spełnia      0 pkt. 
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Załącznik nr 6 e do SIWZ PN-20/15/MJ 
 

 
 

Do pakietu 5 
 

PARAMETRY OCENY JAKOŚCI 
podskórnych portów do podawania leków dożylnie wraz z zestawem wprowadzającym 

 
1. kształt komory i jej wielkość:  

m) Kształt owalny lub deltoidalny ,  - 10pkt 
n) Podstawa komory 30.0mm - 5 pkt. 
o) Inne parametry podstawy komory -  1pkt. 
. 

 
2. rodzaj połączeń pomiędzy portem a cewnikiem: 

m) pierścień łączący łatwy do założenia, połączenie potwierdzone kliknięciem 
lub inną blokadą: 10 pkt. 

n) pierścień łączący typu wkrętu: 5 pkt. 
o) Nie spełnia  0 pkt. 
 

3. łatwość obsługi kaniuli rozrywanej: 
m) idealne dopasowanie koszulki rozrywanej i rozszerzacza oraz łatwe 

rozerwanie koszulki: 10 pkt. 
n) wyczuwalność oporu przy wprowadzaniu rozszerzacza do koszulki 

rozrywanej i pewne trudności z rozerwaniem koszulki: 5 pkt. 
o) Nie spełnia  0 pkt. 
 

4. niezawodność i ergonomiczność portu naczyniowego i zestawu 
wprowadzającego: 

a) pakiety zawierające port naczyniowy i zestaw wprowadzający kompletny: 10 
pkt. 

b) Zestawy łączone, lub niepełne: 0-5 pkt. 
c) Nie spełnia -  0 pkt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Załącznik nr 7 do SIWZ PN – 20/15/MJ   
 

WYKAZ PRÓBEK ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY  
      

Warszawa, dnia .............................. 
Nazwa Wykonawcy składającego próbki: ......................................................... 
            ......................................................... 
            ......................................................... 
Wykaz próbek: 
Lp. Nazwa artykułu  

Nr Pakietu:........... 
*Nr katalogowy Producent Ilość Pakiet nr .../ 

poz. 
Uwagi 

       

       

       

       

       

       

       

* jeżeli dotyczy 
 

………………………………… 
(data + podpis + pieczęć) 
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          Załącznik nr 8 do SIWZ PN – 20/15/MJ 

 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 
 

UMOWA   nr ............../2015 
 zawarta w dniu ................................2015 r. w Warszawie pomiędzy: 

 
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres 02-034  
Warszawa, ul. Wawelska 15B, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego 
działa: 
 
prof. dr hab. n med. Krzysztof Warzocha – Dyrektor 
 
a 
……………………………………………………………………….. 
wpisanym do Rejestru  ………..Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ............................... pod 
nr KRS ................, Regon ...................., NIP ....................., o kapitale zakładowym ………….. lub 
przedsiębiorcą ........................ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
„.................................”,wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP , 
zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 

 
Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę podskórnych portów do 
podawania leków dożylnie wraz  zestawem wprowadzającym, nr sprawy PN-20/15/MJ, na podstawie art. 
10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. 2013 r. poz. 907). 
 

§ 1 
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa podskórne porty do podawania leków dożylnie wraz z 

zestawem wprowadzającym, zwane dalej „towarem”, których rodzaj, ilość oraz cenę brutto określa 
załącznik do umowy. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony został do 

obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 
U. nr 107 poz. 679 z późn. zm.). 

2. Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 
3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze. 
4. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko pod adres wskazany przez 

Zamawiającego. 
 

§ 3 
1. Odbiór towaru następuje u Zamawiającego, Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze Kierowca /            

Konwojent, a Zamawiającego pracownik Zespołu Magazynów. 
2. Dowodem dostawy towaru jest faktura podpisana przez upoważnionego pracownika Zespołu Magazynów 

Zamawiającego. Na fakturze należy podać numer umowy, której dotyczy wystawiona faktura. 
 

§ 4 
1. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen jednostkowych określonych                             

w    załączniku do umowy. Łączna wartość towaru wynosi ................ PLN brutto (słownie złotych :    
.................................................)  

2. Koszt dostawy i opakowania wliczony jest w cenę towaru . 
3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie ..............  dni (min. 60 dni) od daty 

dostarczenia towaru i faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.  
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4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 
§ 5 

1. Dostawa nastąpi sukcesywnie w terminie 24 miesięcy, tj. od dnia ..................... do dnia ......................, 
bądź w przypadku nie zamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie, do czasu 
wykonania umowy, jednak nie dłużej niż przez okres kolejnych 12 miesięcy. 

2. Terminy dostawy, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczególne warunki Zamawiający ustali w 
zamówieniach, dostarczonych Wykonawcy faxem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed 
terminem realizacji dostawy. Do składania zamówień Zamawiający upoważnia Pracownika Sekcji 
Zaopatrzenia, a do podpisywania faktur – Pracownika Zespołu Magazynów. 

 
§ 6 

1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni liczonych od 
daty jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca wymieni ten towar na wolny 
od wad w powyżej określonym terminie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w 

umowie terminu przydatności do użycia, 
- dostarczenia towaru z opóźnieniem. 
 

§ 7 
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu, o którym 

mowa w § 5 pkt. 2  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości    0,2 % wartości 
towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 6 
ust.2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto nie 
wymienionego towaru  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania lub 
niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 20 
% wartości brutto niedostarczonego towaru. 

4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar, w przypadku 
niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość 
przekracza zastrzeżone kary umowne.  

 
§ 8 

Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1. na podstawie art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składając Wykonawcy odpowiednie 

oświadczenie na piśmie, 
2. w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę to jest : co najmniej 

niedostarczenie towaru w terminie lub dostarczenie towaru niezgodnego z umową. 
 

§ 9 
1. Strony dopuszczają zmiany umowy:  

- w zakresie numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, 
- w zakresie nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, 
- w zakresie sposobu konfekcjonowania towaru, 
- w zakresie liczby opakowań towaru, 
- w zakresie zamiany ilość zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu określonego w 

niniejszej umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego (w przypadku, gdy towar jest 
określony w kilku pakietach, zmiana może być dokonana w ramach jednego pakietu).  

 
2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla 

Zamawiającego. 



3 
 

3. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT związanych z przedmiotem 
zamówienia, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, cena brutto towaru o której mowa w § 4 umowy, ulegnie odpowiedniej zmianie. 

4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany ceny brutto, o której mowa w ust. 3, Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycje nowej ceny z powołaniem się na stosowne 
przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana ceny brutto wymaga zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości ceny 
promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa przez 
Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić w odniesieniu do towaru, dla którego stosowana 
jest cena promocyjna. 

 
§ 10 

1. Informacje, dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku z niniejszą umową 
stanowić będą informacje poufne, z wyjątkiem informacji, które są informacjami jawnymi z mocy 
obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do nie ujawniania informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej bez 
zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek 
ujawnienia informacji poufnej. 

 
§ 11 

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności należnych na 
podstawie niniejszej umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy 
poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia 
wierzytelności, przysługującej Wykonawcy na osobę trzecią. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
 

§ 12 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
Wszelkie spory powstałe na podstawie niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy  
z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)  i Kodeksu 
Cywilnego.  

§ 15 
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

WYKONAWCA                  ZAMAWIAJĄCY 
 


