
SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro 

prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm., zwaną dalej ustawą PZP) 

na: 

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI ORAZ 

POWIERZCHNI dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO   

im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. 

Zamawiający:  

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19,  

87-100 Toruń, 

telefon (56) 61 00 319, fax. (56) 61 00 306 lub (56) 655 75 30, dzp@med.torun.pl 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz 

powierzchni w rozbiciu na zadania: 

Zadanie nr 1 – Środki do myjni ETD4 

Zadanie nr 2 – Środki do myjek dezynfektorów, 

Zadanie nr 3 – Dezynfekcja metodą zamgławiania. 

1.2. Dokładny opis, zakres, ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. 

1.3. CPV: 33631600-8. 

1.4. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 (załącznik nr 1 pełni 

      również rolę formularza cenowego).  

1.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

1.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych. Oferta częściowa musi zawierać  

wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w danej części w załączniku nr 1.  

1.7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

1.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 prawo zamówień 

publicznych oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 

1.9.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

prawo zamówień publicznych.  

1.10. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. 

 

2. Termin realizacji zamówienia, termin płatności: 

Dostawy sukcesywne wg potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Dostawy przedmiotu zamówienia w 

terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.  

 

3.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

3.1.  nie podlegają  wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.  

3.2.  spełniają warunki, dotyczące:  

3.2.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.  

3.2.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w 

tym zakresie. 

3.2.3.   zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

3.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 



3.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że                        

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału  w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a  ust. 1 

ustawy PZP.  

3.8. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona 

oferta spełniać musi następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą 

udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z 

Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą 

występującym jako pełnomocnik. 
 

4.  Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę: 

4.1. Składane wraz z ofertą: 

4.1.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3 (Wykonawca załącza wypełniony przez 

Wykonawcę formularz oferty wg wzoru Zamawiającego),  

4.1.2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1 (Wykonawca załącza wypełniony przez 

Wykonawcę formularz oferty wg wzoru Zamawiającego), 

4.1.3. Oświadczenia: 

- oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy – załącznik nr 4, 

- Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,  o  

której  mowa  w  art.  24 ust. 1 pkt 23  ustawy  PZP.   Wraz  ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5. 

4.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, tj.: 

4.3.1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym  należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 



c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.3.2.  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 2, § 5 i § 8  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia , w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

4.3.3. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 

2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które 

pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, 

przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający 

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile  są one aktualne. 

4.3.4. Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i 

podanie firm podwykonawców – jeśli dotyczy. 

4.3.5 Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary odpowiadają określonym przez 

Zamawiającego w załączniku nr 1 wymaganiom, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w 

zadaniu nr: 1 zadaniu nr 2 i w zadaniu nr 3: 

a) opisów lub katalogów lub ulotek bądź folderów oferowanych przez Wykonawcę towarów, w celu 

potwierdzenia zgodności złożonej oferty z wymaganiami postawionymi w siwz przez Zamawiającego; 

dodatkowo zamawiający wymaga w zakresie preparatów zaoferowanych w zadaniu nr 3: 

a) pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego zgodnie z aktualnie obowiązującą 

ustawą o produktach biobójczych, 

b) oświadczenia wykonawcy o posiadaniu dokumentów potwierdzających, że oferowane preparaty 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego w zakresie spektrum działania w zastosowaniu w 

obszarze medycznym oraz posiadają badania mikrobiologiczne odpowiadające normom europejskim, 

wykonane w laboratoriach akredytowanych na terenie Unii Europejskiej, wraz z zobowiązaniem ich 

przekazania na każde żądanie Zamawiającego, 

c) aktualnych kart charakterystyki preparatów. 

 

W załączonych dokumentach należy dokładnie oznaczyć wszystkie parametry wymagane w siwz z 

zaznaczeniem stron, zadania, pozycji, których dokumenty dotyczą. 

 

5. Podstawy wykluczenia z postępowania 

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 PZP: 

1-11) – warunki uchylone, 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia;  

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 



13;  

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne;  

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                       w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

5.2. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. 

a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 

lit. d, b) w ust. 1 pkt 15, c) w ust. 5 pkt 5–7 ustawy Pzp – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym 

decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;  

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli 

nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;   

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 

5 ustawy Pzp, 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. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp.  

3.W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu:  

1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp.  

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:  

1) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp.  

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej 

ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 



6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z 

Wykonawcami. 

6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 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 2013 r. poz. 1422, z 

2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na adres  dzp@med.torun.pl.  

W przypadku korespondencji kierowanej drogą faksową lub elektroniczną każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

6.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. 

Kopernika Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala. 

6.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 56 61 00 306 lub 56 655 75 

30.  

6.4. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” numer faksu i adres e-mail, 

na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub drogą 

elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 

numer faksu lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru lub adresu e-mail, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać w formie jak wyżej, zastępczy numer faksu lub 

adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję. 

6.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  Zamawiający nie wyraża zgody 

na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

6.6.  Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: 

Pani Anna Wiczanowska, Pani Elżbieta Onoszko, Pan Krzysztof Wierzbowski, – tel.: (56) 61-00-319, 

fax (56) 61 00 306 lub (56) 655 75 30. 

6.7. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

6.8. Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną. 

6.9. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej (www.med.torun.pl) 

6.10. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiającego. 

Jeżeli zamawiający nie może udostępnić zmiany SIWZ na stronie internetowej zmiana ta zostanie 

niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację. 

 

7.  Wadium 

7.1. Brak. 

 

8.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

8.1. Brak. 

 

9.  Okres związania ofertą 

9.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty – Załącznik nr 3. 

 

10. Sposób przygotowania oferty 
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10.1. Ofertę składa się w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, 

pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania 

oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale 

lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez notariusza. 

10.2. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane. 

10.3. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale.  Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa powyżej, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.  

10.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 

10.5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

10.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.7. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości de 

kompletacji zawartości oferty. 

10.8. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone. 

10.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się w walutach obcych. 

10.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składnia ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień 

publicznych. Za 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. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania spełnienia wszystkich 

przesłanek wymienionych powyżej przepisie. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę 

informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie 

oznaczyć jako: „dokumenty tajne”. Zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu 

ujawnienia informacji. 

11. Termin i miejsce składania ofert 

11.1. Oferty należy składać do dnia 11 września 2019 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym 

Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – 

kancelaria szpitala. 

11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie. 

 

12. Opakowanie i oznakowanie ofert 

12.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie powinny 

znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość. Koperta powinna być 

zaadresowana do Zamawiającego na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w 

Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala, oraz powinna posiadać 

następujące oznaczenie: Dostawa materiałów do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz powierzchni, 

zadanie nr …  - przetarg, nr sprawy SSM.DZP.200.172.2019 

 12.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z 

ofertą. 

13. Sposób potwierdzenia złożenia ofert 

13.1. Oferta złożona w kancelarii (pok. nr 009) Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. 

Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, zostanie potwierdzona, tj. zostanie wpisana na ofercie data i 

godzina jej złożenia. 

13.2. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich 

dostarczenia przez pocztę do zamawiającego w terminie określonym w pkt. 10.1 niniejszej 

specyfikacji. 



 

14. Wycofanie i zmiana oferty 

14.1.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Wniosek o wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną przez 

Wykonawcę. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert. W przypadku zmiany oferty 

wykonawca składa, w miejsce dotychczasowej, nową ofertę. 
 

15. Otwarcie ofert 

15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 września 2019 r. o godzinie 10.45 w 

Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w 

budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 110. 

15.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

15.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający ogłasza nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty oraz informacje zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych. 

15.4. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 prawo zamówień Zamawiający niezwłocznie po 

otwarciu ofert zamieszcza na stornie internetowej.  

15.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych. 

15.6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

16. Sposób obliczenia ceny oferty 

16.1.Wynagrodzenie to jest równe wynagrodzeniu wynikającemu z formularza cenowego Wykonawcy 

załączonego przez Wykonawcę w ofercie. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.  

16.2. Oferowana cena wynikająca z formularza cenowego powinna być podana w formularzu oferty 

cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

16.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, 

transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę. 

16.4. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden. 

16.5. 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 (jeśli tak - Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Niezłożenie oświadczenia 

oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

16.6 Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto): Obliczenia poszczególnych pozycji 

asortymentowych należy dokonać w następujący sposób:  

a) cena jedn. netto x ilość kanistrów / butelek / opak.= wartość netto + należny podatek VAT. 

b) wartość ogólną brutto zamówienia stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji 

asortymentowych 

 

17. Kryteria oceny złożonych ofert 

Cena oferty – 95 % 

Termin dostawy – 5% 
 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

18.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych w pkt 17 

kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających 

wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 

18.2 Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone 



w niniejszej specyfikacji. 

18.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.  

18.4 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

18.5. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty, wg: 

Cena: 

                                       cena minimalna (najniższa z cen) 

oferta oceniana =    -----------------------------------------------------  x  100 x ranga   

                                         cena oferty ocenianej 

Maksymalnie można uzyskać 95 pkt. 

Termin dostawy:   

    termin najkrótszy  

oferta oceniana = ----------------------------------------------------- x 100 x ranga  

          termin oferty ocenianej 

UWAGA: Zgodnie z warunkami siwz Zamawiający określił termin dostawy na maksymalnie 3 dni 

robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca może zatem zaoferować 

termin krótszy niż 3 dni robocze. W formularzu oferty – załącznik nr 3 należy podać w pełnych dniach 

(1,2,3 dni) termin dostawy. Maksymalną ilość 5 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najkrótszy termin 

dostawy. 

 
19. Wybór oferty, zawarcie umowy 

19.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183: - w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 

dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

19.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 

o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna 

oferta lub zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. 

19.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

20. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

20.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy na 

stronie internetowej. 

 

21. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 



21.1. Wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

22.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z 

przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

- odrzucenia oferty odwołującego, 

- opisu przedmiotu zamówienia 

- wyboru najkorzystniejszej oferty 

22.2. Odwołanie powinno: 
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy, 

- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

- określać żądanie oraz 

- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu. Odwołujący 

przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

22.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 

22.5. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji 

w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie 

internetowej.  

22.6. Wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5 i 22.4. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni 

liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  

22.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. 

Zgłoszenie  

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający 

lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do 

czasu otwarcia rozprawy. 

22.8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego 

właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem 

Prezesa KIO. 
22.9. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego.  

22.10. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy. 

 

23. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

23.1 W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do 

spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności: 

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy 

to w szczególności: 



• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji  z KRK), 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy 

to w szczególności: 

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną 

(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

23.2 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), dalej „RODO”, 

w imieniu Zamawiającego informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Specjalistyczny Miejski Szpital im. M. 

Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń 

▪ kontakt do inspektora ochrony danych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika 

w Toruniu: Administrator Bezpieczeństwa Informacji, ul. Batorego 17/19, Toruń, Budynek 

Administracyjno – Medyczny pok.131 Ip1; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ 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 z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ 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 Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2; 

 
1 informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje 

obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

2 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. 



− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− 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.  

 

 

24. Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164, z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego. 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy. 

2. Istotne warunki umowy 

3. Formularz oferty 

4. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

 
3 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. 

 



 Załącznik nr 1 

Zadanie nr 1 – Środki do myjni ETD4 

Lp. Nazwa j.m. 
Ilość 

rolek 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Vat 

% 

Wartość 

brutto 

Producent/ 

wszystkie nr. 

katalogowe  

Podać 

najmniejsze 

opakowanie 

zbiorcze 

1 

ŚRODEK DO MYCIA ENDOSKOPÓW W 
MYJNI AUTOMATYCZNEJ ETD4, 
KOMPATYBILNY Z PREPARATEM 
DEZYNFEKCYJNYM. SKŁAD M.IN.: 
NIEJONOWE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO- 
CZYNNE, ENZYMY, GLIKOLE 
KONSERWUJĄCE, NIEZAWIERAJĄCY SOLI 
KWASÓW ORGANICZNYCH. WYRÓB 
MEDYCZNY. KANISTER POJ. MAX 4,5-5l 

Kanis

ter 
30       

2 

PREPARAT DEZYNFEKCYJNY DO DEZYNFEKCJI 
ENDOSKOPÓW W MYJNI AUTOMATYCZNEJ 
ETD4. SKŁAD: ALDEHYD GLUTAROWY, 
INHIBITORY KOROZJI, NIEZAWIERAJĄCY 
GLIKOSALU ORAZ SOLI KWASÓW 
ORGANICZNYCH. SPEKTRUM DZIAŁANIA 
B,F, V, TBC. CZAS DZIAŁANIA ZGODNY Z 
PROGRAMEM DEZYNFEKCYJNYM MYJNI. 
WYRÓB MEDYCZNY. KANISTER POJ. MAX 
5L 

Kanis

ter 
72       

 

UWAGA: 
1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZAOFEROWANIE INNYCH RÓWNOWAŻNYCH PRODUKTÓW, ZA KTÓRE UWAŻA SIĘ PRODUKTY, O CO 
NAJMNIEJ TAKIM SAMYM SPEKTRUM DZIAŁANIA ORAZ DOPUSZCZONE SĄ DO STOSOWANIA W MYJNI  ETD4  PRZEZ  PRODUCENTA MYJNI 
FIRMĘ OLYMPUS (WSKAZANE PRZEZ PRODUCENTA W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA MYJNI). 
2. OFEROWANE PREPARATY MUSZA POCHODZIĆ OD JEDNEGO PRODUCENTA. 
3. 0FEROWANE PREPARATY MUSZĄ UMOŻLIWIAĆ PODŁĄCZENIE DO POSIADANYCH MYJNI BEZ MODYFIKACJI ORYGINALNEGO PRZYŁĄCZA. 
4. DOSTARCZONE PŁYNY NIE MOGĄ INGEROWAĆ W NASTAWIENIA MYJNI (ZMIENIAJĄC PARAMETRY MYCIA) 

 Ogółem:         

 
Zadanie nr 2 – Środki do myjek dezynfektorów, 

Lp. Nazwa j.m. 
Ilość 

rolek 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Vat 

% 

Wartość 

brutto 

Producent/ 

wszystkie nr. 

katalogowe  

Podać 

najmniejsze 

opakowanie 

zbiorcze 

1 

ŚRODEK M YJĄCYW PŁYNIE O ODCZYNIE 

ALKAICZNYM NIESKOPIENIACY 

SEKUMATIC FR LUB RÓWNOWAŻNY, DO 

STOSOWAN IA W AUTOMATYCZNYCH 

MYJNIACH BASENÓW I KACZEK 

SZPITALNYCH ITP. WYKONANYCH ZE STALI 

NIERDZEWNEJ I TWORZYW SZTUCZNYCH, 

NIEZAWIERAJĄCY ZWIĄZKÓW POWIERZCHN 

IOWO CZYNNYCH ZAWIERAJĄCY SPECJALNE 

DODATKOWE SUBSTANCJE CHRONIĄCE 

MYTE PRZEDMIOTY I 

CZĘŚCI PRZED KOROZJĄ. OPAK. -  KANISTER 5L 

Kanis

ter 
26       

2 

PŁYNNY PREPARAT DO  

MYCIA  I PŁUKANIA O 

ODCZYNIE KWAŚNYM 

SEKUM ATICFKS LUB 

RÓWNOWAŻNY, DO 

STOSOWANIA W 

AUTOM ATYCZNYCH M YJNIACH BASENÓW I 

KACZEK SZPITALNYCH ITP. WYKONANYCH ZE 

STALI    NIERDZEWNEJ    I     TWORZYW 

Kanis

ter 
8       



SZTUCZNYCH, PREPARAT PRZEZNACZONY 

DO M YCIA I PŁUKANI A 

TERMOSTATYCZNYCH - 93ST.C- KACZEK I 

BASENÓW SZPITALNYCH W 

AUTOMATYCZNYCH URZĄDZENIACH 

MYJĄCYCH. ŚRODEK ZAPEWNIAJĄCY 

SCHNIECIE MYTYCH PRZEDM IOTÓWBEZ 

POWSTAWANIA PLAM, CHRONIĄCY TAKŻE 

MASZYNĘ PRZED OSADZENIEM SIĘ 

KAMIENIA. PREPARAT ODPOWIEDNI DO 

WSZYSTKICH TWARDOŚCI WODY, 

OPAK. - KANISTER 5L 

3 

ŚRODEK NABŁYSZCZAJĄCY Z ODKAM 

IENIACZEMDOYEN SK22E LUB 

RÓWNOWAŻNY, PRZEZNACZONY DO 

MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI N 

ACZYŃ SZPITALNYCH- SPRZĘTU 

SANITARNEGO TYPU BASENY I KACZKI, 

M ISKI ITP. WYKONANYCH ZE STALI 

NIERDZEWNEJ JAK I TWORZYW 

SZTUCZNYCH ORAZ DO STOSOWANIA W 

MYJN IACH DEZYNFEKTORACH, OPAK. 

- KANISTER 5L 

Kanis

ter 
98       

4 

ŚRODEK MYJĄCY DOYEN RlOO LUB 
RÓWNOWAŻNY, PRZEZNACZONY DO 
MASZYNOWEGO M YCIA I DEZYNFEKCJI - 

SPRZĘTU SANITARNEGOTYPU BASENY I 

KACZKI, MISKI ITP. WYKONANYCH ZE STALI 

NIERDZEWNEJ JAK I TWORZYW 

SZTUCZNYCH ORAZ DO STOSOWANIA W 

MYJNIACH DEZYNFEKTORACH, OPAK. – 

KANISTER 5L 

Kanis

ter 
19       

 

ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW I SERWISANTÓW MYJKO - DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA POSIADANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO URZĄDZEŃ ZALECANE JEST STOSOWANIE ŚRODKÓW ORAZ SERII SECUMATIC (SECUMATIC FR, SECUMATIC FKS) ORAZ DOYEN 

SK 22E, DOYEN RlOO, BOWIEM RODZAJ UŻYTEGO ŚRODKA ZALEŻY ZARÓWNO OD PROGRAMU DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ JAK RÓWNIEŻ OD 

TERMOSTABILNOSCI UŻYWANYCH BASENÓW SZPITALNYCH, PONADTO PRZYCZYNIA SIĘ DO BEZAWARYJNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ, 

TYM SAMYM ZNACZNIE WYDŁUŻAJĄC ICH ŻYWOTNOŚĆ LUB RÓWNOWAŻNE JEŻELI GWARANTUJĄ NA PIŚMIE TAKIE SAMO DZIAŁANIE I 

BEZAWARYJNOŚĆ URZĄDZEŃ." 

 Ogółem:         

 

 
Zadanie nr 3 – Dezynfekcja metodą zamgławiania 

Lp. Nazwa j.m. 
Ilość 

rolek 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Vat 

% 

Wartość 

brutto 

Producent/ 

wszystkie nr. 

katalogowe  

Podać 

najmniejsze 

opakowanie 

zbiorcze 

1 

PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY OPARTY NA 

6% NADTLENKU WODORU I KATIONACH 

SREBRA, BEZZAPACHOWY, NIETOKSYCZNY, 

NIEKOROZYJNY, BIODEGRADOWALNY W 

99,9%, ROZTWÓR GOTOWY DO UŻYCIA, 

NIE POZOSTAWIAJĄCY OSADU NA 

POWIERZCHNI. KOMPATYBILNY Z 

URZĄDZENIEM NOCOSPAY. SPEKTRUM 

DZIAŁANIA: BAKTERIOBÓJCZE, 

WIRUSOBÓJCZE, GRZYBOBÓJCZE, 

PRĄTKOBÓJCZE, SPOROBÓJCZE. PRODUKT 

butel

ka 
42       



BIOBÓJCZY. BUTELKA O POJEMNOŚCI 1 

LITRA 

2 

PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY OPARTY NA 

12% NADTLENKU WODORU I KATIONACH 

SREBRA, BEZZAPACHOWY NIETOKSYCZNY, 

NIEKOROZYJNY, BIODEGRADOWALNY W 

99,9%, ROZTWÓR GOTOWY DO UŻYCIA, 

NIE POZOSTAWIAJĄCY OSADU NA 

POWIERZCHNI. KOMPATYBILNY Z 

URZĄDZENIEM NOCOSPAY. SPEKTRUM 

DZIAŁANIA: BAKTERIOBÓJCZE, 

WIRUSOBÓJCZE, GRZYBOBÓJCZE, 

PRĄTKOBÓJCZE, SPOROBÓJCZE. PRODUKT 

BIOBÓJCZY. BUTELKA O POJEMNOŚCI 1 

LITRA 

butel

ka 
2       

3 

PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY OPARTY NA 

6% NADTLENKU WODORU I KATIONACH 

SREBRA, USUWAJĄCY NIEPRZYJEMNE 

ZAPACHY, NIETOKSYCZNY, NIEKOROZYJNY, 

BIODEGRADOWALNY W 99,9%, ROZTWÓR 

GOTOWY DO UŻYCIA, NIE 

POZOSTAWIAJĄCY OSADU NA 

POWIERZCHNI. KOMPATYBILNY Z 

URZĄDZENIEM NOCOSPAY. SPEKTRUM 

DZIAŁANIA: BAKTERIOBÓJCZE, 

WIRUSOBÓJCZE, GRZYBOBÓJCZE, 

PRĄTKOBÓJCZE, SPOROBÓJCZE. PRODUKT 

BIOBÓJCZY. BUTELKA O POJEMNOŚCI 1 

LITRA 

butel

ka 
2       

4 

TESTY PASKOWE DO SPRAWDZENIA 

PENETRACJI PREPARATÓW 

DEZYNFEKUJĄCYCH WYMIENIONYCH W 

POZ. 1, 2, 3. OPAKOWANIE -100 

SZTUK 

Opak. 1       

 Ogółem:         

 



Załącznik nr 2 
ISTOTNE  WARUNKI  UMOWY : 

UMOWA   DOSTAWY 
Nr: SSM.DZP.200.172.2019/… 

 
zawarta w dniu ……………………….. roku pomiędzy: 
 
………………………………………….z siedzibą w …………………, przy ulicy ……………., wpisaną do……………………….. , 
NIP: … REGON…. 
reprezentowanym przez : 
 
......................................................................... 
zwaną dalej „Dostawcą” , a 
 
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19  
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564 
reprezentowanym przez: 
Krystynę Zaleską - Dyrektora 
 
zwanym dalej „Odbiorcą”.                                                           

§ 1 
1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w zadaniu nr …… w postępowaniu 

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy …………………... 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 
3. Umowę niniejszą sporządza się na okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………………… określonych w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy. 
2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 określa rodzaje, ilości, ceny, producenta przedmiotu niniejszej 

umowy. 
§ 3 

1. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy na 
koszt i ryzyko Dostawcy, jego transportem do siedziby Odbiorcy wraz z wniesieniem bezpośrednio do 
pomieszczeń MAGAZYNU SZPITALA. 

2. Dostawca może realizować dostawy przy pomocy osób trzecich, za których działania (zaniechania) 
odpowiedzialność ponosi Dostawca. 

3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy w 
terminie … dni/a roboczych/ego od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia. 

4. Odbiorca może złożyć Dostawcy zamówienie pisemnie lub faksem nr ………………………………………………, 
lub e-mail........................................ 

5. Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. 
Dostawca ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych strat 
ilościowych przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy Odbiorcy, dostawa przedmiotu umowy nastąpi w 
pierwszym dniu roboczym po terminie wyznaczonym na jego dostawę. 

7. Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 24 miesięczny okres ważności. 

8. Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem jednak, 
że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30%. W przypadku niewykorzystania 
przez Odbiorcę w całości przedmiotu umowy Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie. 

9. Dostawca na fakturze lub dokumencie wz każdorazowo realizując dostawę zobowiązany jest podać: 
nazwę, numer katalogowy, numer serii i datę ważności (jeśli dotyczy) dostarczanego przedmiotu 
umowy. Bez ww. danych towar nie zostanie przyjęty. 

10. Dostawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy zgodnie z wymogami – tj. sprzęt ma być 
dostarczany do Odbiorcy w opakowaniu transportowym typu karton, w którym znajduje się oryginalne 



opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 
12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przeciwnym wypadku towar nie zostanie przyjęty 
do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem 
opakowania transportowego. 

 
§ 4 

1. Ogólna   wartość niniejszej umowy wynosi … zł (słownie: …) brutto wraz z należnym podatkiem VAT.  
2. Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczony przedmiot umowy uiścić przelewem na wskazane 

przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. 
3. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 5 
  1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności), 
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  
 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
 - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Dostawcę.  
 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z 
terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług.  

 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 
3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Dostawcy, w odniesieniu do której 
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Dostawcę w związku z wejściem w życie 
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Dostawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Dostawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 
pracowników świadczących dostawy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Dostawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących dostawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy.  

 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Dostawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Dostawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 
świadczącym dostawy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Dostawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników świadczących dostawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy.  

 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Dostawcy 
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy oraz ze 



wskazaniem podstawy prawnej zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-3 Umowy. Do wniosku należy 
dołączyć pismem projekt aneksu do umowy, o którym mowa w ust.1.  

 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Dostawca, 
jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany 
te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń 
(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących dostawy, wraz z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) 
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących dostawy, 
wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Dostawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.  

 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Odbiorca, jest on 
uprawniony do zobowiązania Dostawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 
dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty 
wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.  

 10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która 
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Dostawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

 11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W 
takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.  

 12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy.  

 13. Odbiorca jest uprawniony do wezwania Dostawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, 
wyliczeń w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia w wyznaczonym 
terminie. Niedostarczenie ich przez Dostawcę w wyznaczony, terminie uważane będzie za odstąpienie 
przez Dostawcę od żądania podwyższenia wynagrodzenia.  

 14. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, będzie obowiązywał Strony od daty 
wskazanej w aneksie do Umowy, o którym mowa w ust.1, nie wcześniej niż data zawarcia aneksu. 
15. Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku: 
1) zmiany cen na korzyść Odbiorcy na skutek udzielonych w szczególności promocji, rabatów, zmiany 
kursów walut, 
2) zmiany numerów katalogowych danego asortymentu objętego umową, która nie spowoduje istotnej 
zmiany przedmiotu umowy, 
3) zaprzestania produkcji któregokolwiek z asortymentu objętego umową – wówczas Dostawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania 
danego asortymentu oraz przedstawienia Odbiorcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż 
zaoferowany w umowie w cenie umownej lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po 
pisemnym zaakceptowaniu propozycji Dostawcy. 

 
§ 6 

1. Do dostarczanego przedmiotu umowy powinien być dołączony atest, jeżeli istnieje taki wymóg wydany 
przez odpowiednie organy do tego uprawnione. 
2. Na każde żądanie Odbiorcy Dostawca zobowiązany jest do przesłania pocztą elektroniczną na adres 
zakazenia@med.torun.pl aktualnych kart charakterystyki preparatów. 
2. W przypadku nieprzesłania przez Dostawcę dokumentów o których mowa w ust.2 w terminie 2 dni od 
otrzymania wezwania drogą elektroniczną na adres …………………………. o ich uzupełnienie, Odbiorcy 
przysługuje naliczanie kary w wysokości określonej w paragrafie 7 pkt. b).  
5. Dostawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentów w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, pod 
rygorem naliczenie kary w wysokości określonej w paragrafie 7 pkt. b).  
 

 
§ 7 

mailto:zakazenia@med.torun.pl


Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
a) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości brutto nie 
     dostarczonych w terminie towarów za każdy dzień opóźnienia, 
b) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto 
     niezrealizowanej części umowy. 

§ 8 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych 
kar umownych. 

§ 9 
1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego towaru bądź nieterminowości w jego 

dostawach Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odbiorca może odstąpić od umowy zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 

§ 10 
Odbiorca zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 
dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego 
zamówienia. 

 
§ 11 

1. Wszelkie reklamacje Odbiorca zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej i bezzwłocznie 
przekazać Dostawcy. 

2. Dostawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od jej 
otrzymania. 

3. Odbiorca reklamacje może złożyć faksem. 
 

§ 12 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
       

§ 13 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego, strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii. 
2. W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się 
     rozstrzygnięciu sądu właściwego wg siedziby Odbiorcy. 

 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

 
§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
DOSTAWCA          ODBIORCA 

 



Załącznik nr 3  

FORMULARZ OFERTY 

I. DANE WYKONAWCY: 

1.Pełna nazwa:............................................................................................................................................ 

 

2.Adres prowadzenia działalności:............................................................................................................. 

 

3.tel/fax/e-mail............................................................................................................................................ 

 

4.Imię nazwisko*: ...................................................................................................................................... 

 

5.Adres zamieszkania*: ............................................................................................................................. 

 

6.NIP, REGON........................................................................................................................................... 

 

7. Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem 

/ dużym przedsiębiorstwem ** 

 

II. PRZEDMIOT OFERTY: 

Oferta dotyczy przetargu:........................................................................................................................... 
/określić w jakim trybie/ 

 

ogłoszonego przez:.....................................................................................................................................  
/podać nazwę i adres Zamawiającego/ 

 

na dostawę................................................................................................................................................... 
/określenie przedmiotu zamówienia/ 

 

III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość netto  

1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................ 

 

/słownie złotych/........................................................................................................................................ 

 

IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość brutto 

 

1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................. 

 

/słownie złotych/......................................................................................................................................... 

 

V.TERMIN DOSTAWY PRODUKTU…….......................................................................................... 
 /podać (max 3 pełne dni robocze)/ 

 

VI.ZAMIERZAMY POWIERZYĆ WYKONANIE NASTĘPUJACEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

NASTĘPUJĄCEMU PODWYKONAWCY***.....................................................                                                                                                  
/podać część zamówienia jaką wykona podwykonawca i podać firmę podwykonawcy/ 
NALEŻY PODAĆ WARTOŚĆ LUB PROCENTOWĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, JAKA 

ZOSTANIE POWIERZONA PODWYKONAWCY LUB PODWYKONAWCOM 

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

        30 dni 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ............................................................................................... 
*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi 

** niepotrzebne skreślić 

*** wypełnić o ile dotyczy 
W załączeniu: /wymienić załączniki/ 
                                                                                                     ........................................................  
                                                              /podpis osoby uprawionej do reprezentowania/             

 

 



Załącznik nr 4 

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  

 

Wykonawca:  

……………………………………………….……………………… 

……………………………………………….……………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)   

reprezentowany przez:  

…………………………………………… 

……………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:                                             

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI ORAZ POWIERZCHNI 

prowadzonego przez 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,  

oświadczam, co następuje:   

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP. 

 

…………….……. (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 ustawy PZP).  

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

(stosować 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 następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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



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

 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

…………………………………………….. 

PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY 
 

OŚWIADCZENIE* 
 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych 

 

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 

W związku z przystąpieniem naszej firmy: 

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

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

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI ORAZ POWIERZCHNI 

Oświadczam/my zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – prawo zamówień publicznych, że: 

 

1. nie należymy (1) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 prawo zamówień 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634.) 

2. należymy (1) do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634). 

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

(wymienić załączone dowody) 

(1) niepotrzebne skreślić 

 

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

 

         …………………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

 


