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Wniosek

Użytkownik

W 2065/2468//X/18 Klinika Nowotworów Układu Nerwowego
W2132/2480/X/18 Klinika Nowotworów Układu Nerwowego
W1997/2520/X/18 Klinika Nowotworów Układu Nerwowego
Zakład Patologii i Diagnostyki
Laboratoryjnej. Pracownia Cytologii
W2763/2980/XII/18 Ginekologicznej
W1587/2637/XI/18 Przychodnia Onkologiczna Wawelska
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii
W2941/2882/XII/18 Rekonstrukcyjnej
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii
W2940/2934/XII/18 Rekonstrukcyjnej
W3168/15/I/19
Dział Obsługii Pacjenta Wawelska

Zał. nr 1
do siwz
PN40/19/ZS

Pakiet 1
L.p.

1.

2.

3.

j.m
ilość
.

Asortyment

Szafa ubraniowa zamykana drzwiami z zamkiem patentowym. W górnej części półka pod nią drążek na
wieszaki. W dolnej części półka z możliwością regulacji . Wieniec górny i dolny wykonany z płyt meblowej
szt.
laminowanej o gr. 25 mm pozostałe elementy z płyty meblowej laminowanej 18 mm. Plecy w kolorze
korpusu z płyt HDF. Miejsca widoczne oklejone obrzeżem PCV gr 2 mm Wymairy: Szerokość 450 mm,
Wysokość 1850 mm, Głębokość 580mm
Biurko narożne lewe Wymiary 1500 / 800 x 1200 / 600 mm na stelażu metalowym z maskownicą
wysokości 750 mm (nogi Ø 50 mm z regulacjąwysokości). Wysuwana półka pod klawiaturę wykonaną z
szt.
tworzywa sztucznego. W blacie przelotka na kable. Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.
min 25mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm
Biurko narożne prawe Wymiary 1500 / 800 x 1200 / 600 mm na stelażu metalowym z maskownicą
wysokości 750 mm (nogi Ø 50 mm z regulacjąwysokości). Wysuwana półka pod klawiaturę wykonaną z
szt.
tworzywa sztucznego. W blacie przelotka na kable. Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.
min 25mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm
Biurko komputerowe na podstawie metalowej mablowanej na biało. Blat wykonany z płyty MDF w kolorze
dębu z nadstawką i przegrodami . Pod blatem roboczym dwie szuflady. Fronty szuflad w kolorze białym.
Wymiary Głębokość 56 cm, Szerokość 123 cm Wysokość 93 cm

szt.

4.

cena
jednostkowa
netto PLN

Wartość netto
PLN

VAT

Wartość bruttto
PLN

1

2

2

3

Razem:
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble do Zamawiającego: Klinika Nowowtworów Układu Nerwowego
podpis
Wykonawcy

ul. W.K. Roentgena 5 we wskazanym miejscu
Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem
UWAGA :

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia winny jest dokonać wizji lokalnej u Zamawiającego, wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych.

Pakiet 2

L.p.

1.

Asortyment
Zabudowa ściany w szafę biurową.
Zamykana drzwiami z zamkami trzy punktowymi
W środku szafy pięć półek z możliwością
regulacji wysokości. Wieniec górny i dolny
wykonany z płyt meblowej laminowanej o gr. 25
mm oklejone obrzeżem PCV gr 2 mm pozostałe
elementy z płyty meblowej laminowanej 18 mm
oklejone obrzeżem PCV gr 2 mm. Wymiary
Szerokość ok. 4000 mm, głębokość 500-600
mm, wysokość 2200-2300 mm.

j.m.

ilość

kpl.

1

cena
jednostkowa
netto PLN

Wartość
netto PLN

VAT

Wartość
bruttto PLN

Razem:
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble do Zamawiającego: Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej. Pracownia
Cytologii Ginekologicznej
ul. W.K. Roentgena 5 we wskazanym miejscu
podpis
Wykonawcy

Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem
UWAGA :
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia winny jest dokonać wizji lokalnej u Zamawiającego, wymiary mogą
nieznacznie różnić się od podanych.

Pakiet 3

L.p.

1.

2.

Asortyment
Szafa biurowa zamykana drzwiami z zamkiem
patentowym. z półkami w środku ( możliwość
ustawienia stegregatora A4). Wieniec górny i dolny
wykonany z płyt meblowej laminowanej o gr. 25 mm
oklejone obrzeżem PCV gr 2 mm pozostałe elementy
z płyty 18 mm oklejone obrzeżem PCV gr 2 mm.
Wymiary Szerokość 400 mm, głębokość 380 mm,
wysokość 1820 mm.
Szafa biurowa zamykana drzwiami z zamkiem
patentowym. z półkami w środku ( możliwość
ustawienia stegregatora A4). Wieniec górny i dolny
wykonany z płyt meblowej laminowanej o gr. 25 mm
oklejone obrzeżem PCV gr 2 mm pozostałe elementy
z płyty 18 mm oklejone obrzeżem PCV gr 2 mm.
Wymiary Szerokość 800 mm, głębokość 380 mm,
wysokość 1820 mm.

j.m.

ilość

szt.

2

szt.

7

cena
jednostkowa
netto PLN

Wartość
netto PLN

VAT

Wartość
bruttto PLN

Razem:
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble do Zamawiającego: Przychodnia Onkologiczna
ul. Wawelska 15 we wskazanym miejscu
podpis
Wykonawcy

Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem
UWAGA :
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia winny jest dokonać wizji lokalnej u Zamawiającego, wymiary mogą nieznacznie
różnić się od podanych.

Pakiet 4

L.p.

Asortyment

j.m.

ilość

kpl.

1

szt.

1

Lada do dyżurki pielęgniarskiej składająca się z 2 szt. modułów prostych o
wymiarach 800/780/350/1085 mm oraz z 1 szt. modułu narożnego o wymiarach
780/780/350/350/1085 mm. Moduł narożny front blacha malowana proszkowo na
kolor RAL 9006 Srebrny Moduł prosty - front lady boniowana między boniami
listwy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006 Srebrny . Lada
wykonana z płyty melaminowanej dwustronnie w klasie higieniczności E1 o gr. 25
mm , krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr 2 mm. Możliwość wypoziomowania
lady do 15 mm. Kolor dąb Madryt.
1.

2.

Kontener 3 szufladowy z zamkiem patentowym centralnym. Szuflady na
prowadnicach kulowych o pełnym wysuwie. Kontener osadzony na kółkach.
Wieniec dolny i blat wykonany z płyty melaminowanej dwustonnie klasie
higieniczności E1 o gr. 25 mm , oklejona obrzeżema PCV gr. 2 mm krawędzie
oklejone pozostałe elementyz płyty melaminowanej dwustonnie klasie
higieniczności E1 o gr. 18 mm oklejona obrzeżema PCV gr. 2 mm. Kolor dąb
Madryt.

cena
jednostkowa
netto PLN

Wartość netto
PLN

VAT

Wartość bruttto
PLN

Lada do dyżurki pielęgniarskiej składająca się z 2 szt. modułów prostych o
wymiarach 800/780/350/1085 mm oraz z 1 szt. modułu narożnego o wymiarach
780/780/350/350/1085 mm. Moduł narożny front blacha malowana proszkowo na
kolor RAL 9006 Srebrny Moduł prosty - front lady boniowana między boniami
listwy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006 Srebrny . Lada
wykonana z płyty melaminowanej dwustronnie w klasie higieniczności E1 o gr. 25
mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr 2 mm. Możliwość wypoziomowania
lady do 15 mm Kolor brzoza polarna
3.

4.

Kontener 3 szufladowy z zamkiem patentowym centralnym. Szuflady na
prowadnicach kulowych o pełnym wysuwie. Kontener osadzony na kółkach.
Wieniec dolny i blat wykonan z płyty melaminowanej dwustonnie klasie
higieniczności E1 o gr. 25 mm , oklejona obrzeżema PCV gr. 2 mm krawędzie
oklejone pozostałe elementyz płyty melaminowanej dwustonnie klasie
higieniczności E1 o gr. 18 mm oklejona obrzeżema PCV gr. 2 mm. Kolor brzoza
polarna.

kpl.

1

szt.

1

Razem:
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble do Zamawiającego: Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
ul. W.K. Roentgena 5 we wskazanym miejscu

podpis Wykonawcy

UWAGA :

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia winny jest dokonać wizji lokalnej u Zamawiającego, wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych.

Pakiet 5

L.p.

1.

2.

3.

4.

Asortyment
Szafka wisząca dwukomorowa zamykana 3 drzwiami. Po
jednej półce w komorze. Wymiary szerokość 1340 mm
głębokość 300 mm wysokość 600 mm
Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa zamykana
drzwiami z jedną półką. Wymiary szerokość 460 mm głębokość
550 mm wysokość 860 mm Głębokość blatu 600 mm
Szafka stojąca przyścienna dwukomorowa zamykana 3
drzwiami. Po jednej półce w komorze. Wymiary szerokość
1340 mm głębokość 550 mm wysokość 860 mm Głębokość
blatu 600 mm
Szafka stojąca przyścienna z trzema kolumnami szuflad po trzy
szuflady . Wymiary szerokość 1340 mm głębokość 550 mm
wysokość 860 mm Głębokość blatu 600 mm

j.m.

ilość

szt.

2

szt.

1

szt.

1

szt.

1

cena
jednostkowa
netto PLN

Wartość
netto PLN

VAT

Razem:
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble do Zamawiającego: Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
ul. W.K. Roentgena 5 we wskazanym miejscu
podpis Wykonawcy

Wartość
bruttto
PLN

Symbol

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA PAKIETU 5

Lp.

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia

Wartość lub zakres

1.

Konstrukcja mebli szkieletowa wykonana z zamkni ętych profili aluminiowych typu
ćwierćwałek 25x25 mm

Tak

2.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7035 (szary)

Tak

3.

Szkielet mebli wypełniony płytą meblową gr. 18 mm obustronnie laminowanej na kolor
wanilia U1301PE

Tak

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Półki, fronty drzwi, szuflad, wykonane z p łyty meblowej gr. 18 mm obustronnie
laminowanej na kolor wanilia U1301PE
Półki w szafach z możliwością regulacji zawieszenia
Wszystkie krawędzie płyty oklejone PCV gr. 2 mm
Elementy łączące (złączki) wykonane z tworzywa ABS wzmocnionego wewn ątrz
zatopionym elementem metalowym o dużej odporności mechanicznej
Wszystkie profile aluminiowe muszą być połączone złączkami ABS nie dopuszcza się
łączenia profili bez złączek
Mebel musi posiadać własny wieńc dolny i górny z profili aluminiowych po łączonych
złączkami ABS
Obciążenie szuflady min. 35 kg
Szuflady o pełnym wysuwie na prowadnicach kulkowych z systemem cichego i
delikatnego samodomykania

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak

12.

Szuflady wyposażone w organizer z możliwością dowolnej konfiguracji

Tak

13.

Zawiasy w systemie CLIP TOP (regulacja w trzech płaszczyznach, system cichego i
delikatnego samodomykania)

Tak

14.

Szafki stojące na nóżkach o wysokości 10 cm z możliwościa poziomowania w zakresie
min. 25 mm

Tak

15.

Drzwi, szuflady mają być wyposażony w uchwyt malowane proszkowo w kolorze RAL
7035 (szary) w kształcie litery C

Tak

Wartość lub zakres parametrów

16.

Blat na szafkach stojących wykonany z płyty wiórowej typu posforming gr. 38 mm
laminiowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV
oraz dezynfekcję w kolorze jasnego piasku D4829SM

Tak

17.

Przestrzeń pomiędzy blatem szafek stojących a ścianą, zabezpieczona listwą przyścienną

Tak

19.
21.

Drzwi szafek wiszących, stojących zamykane zamkami patentowymi natomiast szuflady
zamykane zamkiem centralnym.
Wszystkie elementy bezpieczne bez ostrych kraw ędzi
Atest higieniczy (wydany dla producenta mebli)

Tak
Tak (załączyć dokument)

22.

Certyfikat wg normy PN-EN ISO 13485:2012 (wydany dla producenta mebli)

Tak (załączyć dokument)

23.

Producent

18.

Tak

Tak, podać
podpis Wykonawcy
UWAGA :

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia winny jest dokonać wizji lokalnej u Zamawiającego, wymiary mogą nieznacznie różnić się od
podanych.

Pakiet 6

L.p.

1.

Asortyment
Szafka kartotekowa 5 szufladowa. Szuflady przystosowana
do teczek zawieszkowych ( format A4 pozoiomo). Maksymalny
wymiar przechowywanego dokumentu 275x328 mm. Szuflady
na prowadnicach kulowych z blokadą wysuwu szuflad
(wysunięcie tylko jednej szuflady). Korpus wykonany z blachy
stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy 1,5 mm, pozostałe
elementy z blachy o gr. 0,8 mm, wieniec dolny szafy wykonany
jest z blachy ocynkowanej. Maksymale obciążenie jednej
szuflady 50 kg. Zamek centralny. Szafka malowana proszkowo
na
kolor RAL 1015
Wymiary:
wysokość 1568 mm,
szerokość 415 mm,
głębokość 630 mm,

j.m.

ilość

szt.

1

cena
jednostkowa
netto PLN

Razem:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble do Zamawiającego: Dział Obsługii Pacjenta
ul. Wawelska 15 we wskazanym miejscu

Wartość
netto PLN

VAT

Wartość
bruttto PLN

Załącznik nr 2 do PN-40/19/ZS
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: dostawę i montaż mebli biurowych - 6 pakietów PN-40/19/ZS , prowadzonego przez
Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na
podstawie ww. przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
1

ustawy Pzp podjąłem następujące środki

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
naprawcze:

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

podwykonawcą/ami:

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

……………………………………………………………………..….……

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

2

(podać

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

3

Załącznik Nr 3 do SIWZ, nr sprawy PN-40/19/ZS
................................................
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Dostawę wraz z montażem mebli biurowych, dotyczy Pakietu (ów) nr:....................
I.

OFERTĘ SKŁADA:
Nazwa i adres Wykonawcy
Wykonawca

Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:

To małe/średnie
przedsiębiorstwo
Pochodzi z innego państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej
Pochodzi z innego państwa
nie będacego członkiem Unii
Europejskiej

Tak/nie*/
Tak/nie*/
Tak/nie*/

*niewłaściwe skreślić

1

II.

OFERTA WYKONAWCY

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Dostawa wraz z montażem
mebli biurowych - Pakiet(y) Nr:............................

składam(-my) niniejszą ofertę:
1. Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SIWZ przy uwzględnieniu wszystkich
składników związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wpływających na wysokość
ceny:
1.1. Pakiet nr. 1: szafa ubraniowa z zamkiem - 1 szt.; biurko narożne lewe i prawe - 4
szt.; biurko komputerowe - 3 szt.
Łączna wartość netto PLN wynosi: …………………………………
(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
Łączna wartość brutto PLN wynosi: …………………………………
(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
1.2. Pakiet nr. 2: zabudowa ściany w szafę biurową - 1 szt
Łączna wartość netto PLN wynosi: …………………………………
(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
Łączna wartość brutto PLN wynosi: …………………………………
(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
1.3. Pakiet nr. 3: szafy biurowe - szt. 9
Łączna wartość netto PLN wynosi: …………………………………
(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
Łączna wartość brutto PLN wynosi: …………………………………
2

(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
1.4. Pakiet nr. 4: lada do dyżurki pielęgniarskiej - 2 szt.; kontener 3 szufladowy - 2 szt.
Łączna wartość netto PLN wynosi: …………………………………
(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
Łączna wartość brutto PLN wynosi: …………………………………
(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
1.5. Pakiet nr. 5: szafka wisząca dwukomorowa zamykana 3 drzwiami - 2 szt.; szafka
stojąca jednokomorowa - 1 szt.; szafka stojąca dwukomorowa zamykana 3 drzwiami - 1
szt.; szafka stojąca z trzema kolumnami szuflad - 1 szt. ( z potwierdzonymi opisami
wymagań technicznych w zał. nr ....)
Łączna wartość netto PLN wynosi: …………………………………
(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
Łączna wartość brutto PLN wynosi: …………………………………
(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
1.6. Pakiet nr. 6: szafka kartotekowa 5 szufladowa - 1 szt.
Łączna wartość netto PLN wynosi: …………………………………
(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
Łączna wartość brutto PLN wynosi: …………………………………
(słownie wartość brutto: ……………………………………………………)
2. Oferujemy termin płatności ……………. dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia faktury do
Zamawiającego.
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3. Oświadczam(-my), iż wykonam(-my) przedmiotowe zamówienie w terminie: 4 tygodni
od dnia zawarcia umowy, lub 4 tygodni od daty rozpocz ęcia prac, uzgodnionej z
Zamawiającym
4. Oświadczam(-my), że jestem(-śmy) związany(-ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam (-y), że zobowiązuję (-my) się wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia
siłami własnymi* /lub przy pomocy podwykonawców* (należy wówczas wypełnić
poniższą tabelę) - *niepotrzebne skreślić:
Wykaz części zamówienia, które wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom

Lp.

Powierzony zakres prac

Nazwa
podwykonawcy

6. Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz w
istotnych dla Stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy

i akceptuję(-emy) je w całości. W razie wybrania mojej (naszej) oferty

zobowiązuję(-jemy)

się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze

umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
7. Oświadczam(-my), że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e)
stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej
Konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. *
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
4

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
……………………………………………………………………….
(imię nazwisko – stanowisko)

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym
ze strony Wykonawcy jest: …………………………………..… tel. kont./e-mail ………………………...........
( imię nazwisko – stanowisko)

Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :
1.
2.
3.
4.

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

....................................……..……
(miejscowość, data)

………..………………………………
(piecz ęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wyst ępowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sk ładania
o świadczeń woli w jego imieniu)

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i
faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
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Załącznik nr 4 do SIWZ nr PN-40/19/ZS
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
UMOWA nr ............../2019
zawarta w dniu ....................2019 r. w Warszawie pomiędzy:
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie,
adres:
02-034
Warszawa,
ul. Wawelska 15 B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366, zwanym
dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a:
……………………………………………………………, adres: ……………………………………………………………………
………………………wpisaną/wpisanym do: Rejestru ……………………. Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., ……… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .........., NIP …...., Regon ……… wysokość kapitału
zakładowego …………………… PLN* lub
…………., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:……………….., adres
prowadzenia działalności ………., wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP ......, Regon ............*,
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………
w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie
przepisów ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (t. j.: Dz.U. z
2018 r., poz. 1986 ze zm.), (dalej zwanej: „ustawą PZP”), została zawarta umowa o
następującej treści:
Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli
biurowych szczegółowo opisanych w pakietach 1-7 , PN-40/19/ZS na podstawie art. 10 ust. 1
i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
mebli biurowych (pakiet nr…), szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy, dalej
zwany "towarem".
2. Przedmiot umowy jest tożsamy z wymaganiami określonymi w ofercie Wykonawcy, która
stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że towar będący przedmiotem umowy, stanowi jego własność,
jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obci ążony
prawami osób trzecich.
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§2
Dostawa
1. Dostawa towaru nastąpi w terminie ……………od dnia zawarcia umowy.
2. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe lub zbiorcze.
3. Wykonawca dostarczy i dokona montażu towaru u Zamawiającego na własny koszt i
ryzyko w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
4. Wykonanie umowy przez Wykonawcę potwierdzane będzie protokołem odbioru
przedmiotu umowy, podpisanym przez uprawnionego pracownika Zamawiaj ącego.
5. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawieniu faktury podać numer umowy, na
podstawie której dostawa została wykonana.
6. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad lub
nieprawidłowości towaru, Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i usterki, które
zostaną usunięte w terminie uzgodnionym przez Strony.
Zamawiający może odmówić odbioru towaru w następujących przypadkach:
a) dostarczenia towaru niezgodnego z SIWZ;
b) dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami;

1.

2.
-

1.

2.

§3
CENA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony uzgadniają łączną wartość umowy na kwotę ………………….PLN (brutto)
(słownie: )…………
W tym : wartość netto : …………….. PLN
Ceny jednostkowe zawarte są w załączniku nr 1 do umowy.
Wartość, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
Wykonawcy, a w szczególności:
cenę towaru,
koszty dostawy, w tym załadunku i rozładunku,
koszty montażu,
koszty ubezpieczenia towaru w Polsce i poza jej granicami, do czasu przekazania
Zamawiającemu.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność z tytułu wykonania umowy, zostanie dokonana po podpisaniu protoko łu
odbioru bez uwag Zamawiającego, przelewem, w terminie min. 60 dni od daty
podpisania protokołu odbioru i dostarczeniu faktury VAT, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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3. Wykonawca dostarczy fakturę vat do kancelarii Zamawiającego w Warszawie ul.
Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej
15 B.
§5
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres
……….miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru o którym mowa §2 ust.6.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i
wad, jakie wystąpią podczas użyutkowania przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia
powiadomienia o zaistnieniu wadliwego działania. W przypadku jeśli naprawa lub
wymiana wymaga zamówienia towaru u producenta, termin naprawy lub wymiany
zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami.
3. W przypadku przekroczenia czasu naprawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7ust. 2 niniejszej umowy.
4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w
okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowy wadliwego
przedmiotu umowy.
§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, składając Wykonawcy
odpowiednie oświadczenie na piśmie*;
2) w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę
z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
3) w przypadku niezałatwienia reklamacji towaru w terminie określonym w § 5 ust.2,
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pod rygorem nieważności powinno być
dokonane w formie pisemnej i złożone Wykonawcy nie później niż po upływie 30
(trzydziestu) dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności
uprawniającej do odstąpienia od umowy.
§7 KARY UMOWNE
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w
zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto 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 § 5 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w wysokości 0,5 % wartości
brutto zareklamowanego/brakującego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego
wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo domagać
się zapłaty tytułem kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto niewykonanej części
umowy.
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4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar,
na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Wykonawcy.
5.Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której
wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

§ 8 Cesja i poufność
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj ącego, w szczególności na
podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani
żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i
obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym do zarządzania i administrowania
wierzytelnością Wykonawcy.
Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie
udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach
stron, jak również:
a) informacji dotyczących, podejmowania przez każdą ze stron czynności w toku
realizacji niniejszej umowy,
b) informacji zastrzeżonych jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej
umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania- o ile
informacje nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z
obowiązujących przepisów prawa.
Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w
zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
Każda ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z
przepisów prawa - członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim,
pracownikom organów nadzoru, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do
wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy.
Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez
drugą stronę w celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie
wykorzystywania ich przeciwko interesom drugiej strony.
Warunki przetwarzania danych osobowych pacjentów Zamawiającego określone zostaną
w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych*.
W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich
obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę
operacji przetwarzania danych w zakresie lub w celu przekraczającym zakres i cel opisane
powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.
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9. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki
umowne z postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych informacji, oraz
zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy.
10.
Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie
obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu .
11.
W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną
Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej.
§9
Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny
Klauzula wersja I
Klauzula stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem gospodarczym, który b ędzie
wykonywał umowę posługując się innymi osobami

1. Administratorem danych osobowych osób działających w imieniu Wykonawcy, jego
pracowników lub zleceniobiorców, w tym podwykonawców jest Wykonawca, a osób
działających w imieniu Zamawiającego, jego pracowników lub zleceniobiorców –
Zamawiający.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego – adres e-mail:
iod@coi.pl
,
u Wykonawcy – adres: e-mail: ……………….. .
3. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s.1) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
4. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany posiadać prawo do powierzenia
przetwarzania danych osobowych na potrzeby niniejszej umowy - przez ca ły okres jej
realizacji oraz przez czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze stron wynikających z tej
umowy.
5. Wykonawca i Zamawiający przetwarzać będą powierzone im do przetwarzania dane
osobowe wyłącznie w związku i na potrzeby realizacji niniejszej umowy .
6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - uzasadniony interes Zamawiaj ącego
lub uzasadniony interes Wykonawcy.
7. Powierzone przez Administratora dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym
odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą .
8. Każdy Administrator zobowiązany jest do zabezpieczenia za pomocą odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych powierzonych Danych Osobowych przed ich utrat ą,
5
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udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem, oraz
nieuprawnionym zbieraniem, udostępnianiem, usuwaniem, zmianą, utrwaleniem,
przechowywaniem lub opracowywaniem.
9. Każdy z Administratorów jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazał
na potrzeby wykonania niniejszej umowy o prawie dostępu do danych osobowych oraz
prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia
sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowi ązującego prawa oraz o
prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowi ązującego
prawa.
10.
Powierzone do przetwarzania przez Administratora dane osobowe b ędą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Klauzula wersja II
Stosowany w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, wykonującą umowę osobiście

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, dalej zwanych „danymi osobowymi” jest
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie, dalej
„Administrator”.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora jedynie w celu realizacji Umowy.
3. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki
obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to
wyrażona zgoda Wykonawcy.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz okres 5 lat
od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy
prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez czas dłuższy.
5. Wykonawca posiada prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest
to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
§ 10 Siła Wyższa
1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze
zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania
zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz
odpowiednio o czas trwania jej skutków.
2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne,
nieprzewidywalne i niezależne od Stron umowy.
3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych
zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym
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Załącznik nr 4 do SIWZ nr PN-40/19/ZS
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
poinformować drugą Stronę w formie pisemnej w
terminie do 14 (czternastu) dni od
daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”.
4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się z
zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony umowy mogą
rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej
przyczyny, jej wykonanie i końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez Strony
umowy.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajduj ą przepisy
prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
Kodeksu Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
6. Załączniki stanowią integralną część umowy.
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - kopia formularza ofertowego
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 5 do SIWZ, nr sprawy PN-40/19/ZS

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiaj ącego informacji o
której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert)
Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych
oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodz ą przesłanki wykluczenia z
art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.
⇒ nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy z łożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym
postępowaniu, *
lub
⇒ należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,
⇒ i składam (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*
........................................................................................................................................................

..................................., dnia .........................2019 r.

...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy
*- niepotrzebne skreślić
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