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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn.
zmianami) określonego w art. 4 p. 8.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie
oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego
MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.
Szczegółowy wykaz asortymentowy określa specyfikacja asortymentowa stanowiąca
załącznik nr 2 do zaproszenia.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 33631600-8.
Termin wykonania zamówienia: od stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego
nie przysługują środki odwoławcze.
Opis warunków, jakie musi spełniać wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena brutto

Waga
100 %

Miejsce i termin składania ofert:
oferty należy składać do dnia: 25 stycznia 2021 roku do godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu
Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra,
sekretariat, budynek „E” lub wysłać faksem na numer: 075 6435741, lub pocztą elektroniczną
na adres: sekretariat@szpitalmsw.net
Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie
do sporządzenia oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1):
1. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2),
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Starszy Specjalista – Robert Figura – tel. 075 6435785, fax 75 6435741, e-mail:
figura@szpitalmsw.net
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
Nr 1 – Formularz ofertowy,
Nr 2 – Formularz cenowy,
Nr 3 – wzór umowy.
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Załącznik nr 1, nr sprawy: 1/2021

FORMULARZ OFERTOWY
na: Sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych na rzecz SP ZOZ Szpitala
Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.
Nazwa oferenta ..……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Siedziba oferenta ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Telefon ………………………...….………,Faks ………………..…………………………..
Adres poczty elektronicznej …………………………..……………………………………..
W związku z opublikowanym zaproszeniem z dnia 19 stycznia 2021 roku, do złożenia
oferty na sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na rzecz SP ZOZ
Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku, składamy naszą ofertę:
Wartość całej oferty wynosi: ………………….. zł (brutto),
(słownie: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………. złotych)
w tym podatek VAT: ……………………. zł.
Kwota oferty wynika ze szczegółowej kalkulacji sporządzonej na formularzu cenowym.
Termin ważności oferty upływa dnia: ………………………. .

……………………………, dnia …………………..
(miejscowość)
(data)
……………………………
(podpis)

Załącznik nr 2, nr sprawy: 1/2021

FORMULARZ CENOWY
na: Sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych1 na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.
Nazwa oferenta ..…………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………….……….
Siedziba oferenta ……………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….….
Telefon ………………………...….………,Faks ………………..…………………………..
Adres poczty elektronicznej …………………………..……………………………………..
Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania:

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

1

2

3

4

Preparat w płynie na bazie alkoholu etylowego do
dezynfekcji skóry np. przed iniekcjami. Spektrum: B,
Tbc, F, V (łącznie z polio i adeno) w czasie do 1
minuty.
Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi
medycznych oraz myjni ultradźwiękowej. Produkt w
formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim
składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy.
Spektrum: B, F, Tbc, V, S w stężeniu 2% w czasie
do 15 minut. Możliwość stosowania 1% stężenia.
Preparat w postaci tabletek do dezynfekcji
powierzchni na bazie aktywnego chloru. Skuteczność
bójcza w warunkach brudnych: B, F, V, Tbc, spory C. difficile (EN 13704). Dozowanie: 1 tabletka / 1000
ppm na 1,5 litra wody. Czas do 15 minut. Trwałość
nieużywanego roztworu roboczego 3 dni.
Zarejestrowany jako produkt biobójczy.
Gotowy do użycia preparat alkoholowy do małych i
trudnodostępnych powierzchni (w tym
kontaktujących się z żywnością) na bazie etanolu z
dodatkiem propan-2 olu. Skuteczny w czasie nie
dłuższym niż 1 minuta wobec: bakterii, grzybów,
wirusów (w tym Polio, Adeno Noro), prątków
(M.terrae, M.avium). Skuteczność potwierdzona
badaniami zgodnie z normami europejskimi dla
obszaru medycznego.

Nazwa
Opakowanie Ogółem
Cena
Wartość %
Cena
Wartość
przedmiotu jednostkowe ilość
jednostkowa NETTO VAT jednostkowa BRUTTO
zamówienia
opakowań NETTO
BRUTTO
*)
Butelka do
14
0,35l

2 kg

20

Tabletki
300 szt

20

Butelka 750
50
ml ze
spryskiwacz
em

5

Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni
odpornych na działanie alkoholu na bazie etanolu.
Wykazujące działanie: B, Tbc, F drożdżaki w 1
minutę. V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Noro) 30
sekund, a wirus Polio 5 minut.

6

Emulsja pielęgnacyjna do rąk na bazie wosku
pszczelego, z kwasem hialuronowym i witaminami
C, E, F

7

Chlorowe (z dodatkiem detergentu) chusteczki do
usuwania plam krwi oraz mycia i dezynfekcji
różnego rodzaju powierzchni, miejsc
zanieczyszczonych organicznie. Spektrum bójcze: B,
Tbc, F, F, V, S (C.sporogenes, C.difficile 027,
C.perffringens, B.subtilis). Przebadane w/g normy
EN16615:2015 (Możliwość stosowania w obecności
pacjentów)
Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru
opartego na technologii AHP, przeznaczony do mycia
i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych
powierzchni i przedmiotów w służbie zdrowia (w tym
powierzchni kontaktujących się z żywnością).
Możliwość zastosowania środka do dezaktywacji
plam moczu Spektrum: B, Tbc, V, w tym Polio,
Adeno (EN14476). Dodatkowe działanie przeciwko
C. difficile (EN13704). Zarejestrowany jako produkt
biobójczy oraz wyrób medyczny. Możliwość
stosowania poprzez natrysk. Posiada Certyfikat
WoolSafe - potwierdzający
kompatybilność/bezpieczeństwo stosowania
preparatu na tapicerkach, wykładzinach.

8

Tuba
40
100szt
Wkład
40
100szt
Opakowanie
350 ml z
60
dozownikie
m

25 szt.

Kanister 5
litrów

9

Jednorazowy pojemnik do bezobsługowej
dezynfekcji powierzchni za pomocą dyfuzji preparatu
dezynfekcyjnego pod nieobecność ludzi. Możliwość
stosowania do dezynfekcji sal chorych, ambulansów,
gabinetów, izolatek, itd. Spektrum bójcze: B, Tbc, F,
V (m.in. Vaccinia) w czasie do 60 minut

50 ml

150 ml

X
OGÓŁEM
*) – rzeczywiste ilości wszystkich artykułów zrealizowanych dostaw w okresie trwania umowy może się różnić w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego.
Wartości z wiersza ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.
……………………………, dnia …………………..
(miejscowość)
(data)
..…………………
(podpis)

Załącznik nr 3, nr sprawy: 1/2021
PROJEKT
UMOWA NR............../2021
W dniu ......./…./2021 r. w Jeleniej Górze pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym
MSWiA w Jeleniej Górze, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX

Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000011353, REGON 230173142, adres: ul.
Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 611-22-23-286, zwanym dalej:
„Zamawiającym”
reprezentowanym przez: …………………… – kierownika publicznego zakładu opieki
zdrowotnej

uprawnionego

do

reprezentacji

Zamawiającego

zgodnie

z

informacją

odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z ……………..2021 r., która stanowi załącznik
do niniejszej umowy,
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – ………………………..
a
........................................................
........................................................
wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.................., sygn. akt
..........................................................................

w

Sądzie

Rejonowym

........................................................................................................................................
Ewidencji

w

………………….…………

pod

nr

………………..,

REGON………………..,adres………………………………….……….…………………...,p
osiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP:
reprezentowanym przez:
1. ........................................................
2. .......................................................
zwanym dalej „Dostawcą”.
Umowa niniejsza została zawarta w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn.
zmianami) w wyniku rozstrzygnięcia w dniu …. stycznia 2021 roku postępowania o wartości

nie przekraczającej progu stosowania w/w ustawy określonego w art. 4 pkt. 8, na sprzedaż
i dostawę artykułów środków dezynfekcyjnych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego
MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków dezynfekcyjnych w asortymencie
i ilościach określonych przez Zamawiającego szczegółowo w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy w okresie obowiązywania umowy od dnia ……….2021 r. do
31.12.2021 roku
2. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się bezpośrednio do

magazynu

leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w siedzibie Zamawiającego w godzinach
pracy od 700 do 1435 .
3.Poszczególne dostawy będą realizowane w czasie :
a. 72 godzin od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faxem albo e-mailem –
godziny terminu określone w dni robocze od poniedziałku do piątku,
b. 48 godzin w przypadku zamówienia „cito” licząc od złożenia zamówienia
telefonicznego, faxem albo e-mailem – godziny terminu określone w dni
robocze od poniedziałku do piątku.
4.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferta Dostawcy oraz formularz
ofertowy stanowią załączniki do niniejszej umowy.
§2
1. Wartość netto przedmiotu umowy strony określają na kwotę ................. zł.
2.Do kwoty o której mowa wyżej doliczony zostanie podatek VAT wg stawki ....... %.
3.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosić będzie ............ zł.
4.Ceny przetargowe mogą ulec zmianie wyłącznie na następujących zasadach:
a) stawka podatku VAT, podatek importowy, opłaty celne będą waloryzowane na
bieżąco w przypadku zmian wprowadzonych decyzjami Władz Centralnych
Administracji Państwowej,
b) Dostawca chcąc zmienić ceny umowne wystąpi do zamawiającego z propozycją
w formie aneksu zawierającego te zmiany z wyprzedzeniem 7-miodniowym od daty
ich wprowadzenia,
c) obniżenia przez Dostawcę cen jednostkowych towaru nie wymaga formy pisemnej,
d) stronom przysługuje prawo ograniczenia asortymentu objętego przedmiotem umowy
o pozycje, które wyłączone zostały z produkcji, a także o te, dla których producent

podwyższył cenę tak, że ich sprzedaż na warunkach umowy uznana byłaby za
dumping.
§3
1. Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji
dobrego wykonania umowy zobowiązując się, że wykona przedmiot umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2.Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
przedmiotu umowy.
1. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu
umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Dostawca zobowiązany jest do wymiany
przedmiotu umowy na wolny od wad.
§4
1.Zamawiający oświadcza, iż należne Dostawcy wynagrodzenie będzie przekazywał
w terminie 30 dni licząc od daty odbioru
bankowego

z

rachunku

dostawy i faktury VAT w formie przelewu

bankowego

Zamawiającego

na

konto

Dostawcy........................................................................
2.Wszelkie płatności należne Dostawcy będą dokonywane na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur opisujących dostarczony przedmiot umowy.
§5
1.Zarówno Zamawiający jak i Dostawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych
z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości brutto
dostawy, której zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wartości
brutto dostawy, której wada dotyczy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
ustalonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy w wysokości 10 % wartości brutto
niezrealizowanej części umowy.
3.Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego
Dostawcy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu,
w którym odbiór powinien być zakończony,
b) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia
należnego Dostawcy.
4.Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek wymienionego wyżej tytułu nie pokrywa poniesionej
szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego,
dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich
ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania
umowy przez druga stronę.
5.Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
6.Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności
Dostawcy. Dostawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze
sądowej.
§6
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.Zamawiającemu gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) zostanie ogłoszona upadłość firmy Dostawcy,
c) Dostawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie realizuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) Dostawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni od złożenia
zamówienia.
2.Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostawy.
3. Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Dostawcy.
4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§7
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
§8
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 dla
Zamawiającego i 1 dla Dostawcy.

Dostawca

Zamawiający

