
"SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI"
SPOŁKA Z 0.0. w restrukturyzacji

62-300 Września, ul. Słowackiego 2

D0 WYKONAWCÓW

ZAPYTANlE OFERTOWE

Nr sprawy: 002ZJ2022

'Szpita| 
Powiatowy we Wześni" Sp. z o,o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, 62- 300 Wześnia zaprasza do

złożenia ofeńy zgodnie z niniejszym zapytaniem ofeńowym.

Zamówienie dotyczy realizacji zadania o wańości poniżej 130 000 zł, ijest udzie|ane zgodnie z zachowaniem

zasady konkurencyjności i zasadą pzejzystości.

Zamówienie nie pod|ega pzepisom ustawy z dnia 11 wześnia 2019 r. - Prawo zamówień pub|icznych (Dz, U. z
2021 r, poz, 1129 z póżn. zm.) z uwagi na fakt, iż jego wańośc jest mniejsza od kwoty wskazanej w ań, 2 ust, 1

pkt. 1,

Tytul zamówienia: zakup idostawa e|ementów do osteosyntezy podstawowej i ańroskopii

1. Rodzai zamóWienia: Dostawa

2. Opis pzedmiotu zamówienia:

1) Pzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów do osteosyntezy podstawowej i ańroskopii

zgrupowanych w 2 pakietach :

a) Pakiet nr 1 - osteosynteza podstawowa,

b) Pakiet nr 2 - Ańroskopia rekonstrukcja,

c) w szacowanej i|ości, asońymencie i o parametrach okreś|onych w Załączniku nr 1 do SWZ - opis
pzedmiotu zamówienia,

d) Wymaga się, by opakowania pżedmiotu zamówienia zaopatżone były w etykietę handlową
spoządzoną w języku po|skim oraz zawierającą wszystkie wymagane informacje. Na każdym
dostarczonym opakowaniu Winien byó podany nUmer serii i data Ważności

e) Oferowane wyroby medyczne winny spełniać wszystkie wymagania wskazane w opisie pzedmiotu
zamówienia, Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków spowoduje odżucenie ofeńy,
Zamawiający oczekuje produktów wysokiej jakości, spełniających wszystkie wymagane warunki
podane W opisie pzedmiotu ZamóWienia oraz spełniające Wszystkie Wymagania funkcjonalne
właściwe dla danego asońymentu, zgodnie z jego pzeznaczeniem.

fl Na potwierdzenie spełnienia pżez pżedmiot ofeńy wymagań określonych w opisie pżedmiotu
zamówienia, Wykonawca złoźy W.az z oteią kata|ogi lub materiały informacyjne w języku poIskim,

opisujące właściwości pżedmiotu ofeńy.
g) Zamawiający Zastżega, iż i|ości określone w Załączniku nr 1 do SWZ stanowią pzyb|iżoną ilość

towaru pzewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy, W zeczywistości ilości te mogą
byc mniejsze, Z tytułU zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie tMania umowy nie będą
pzysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego,

h) Wykonawca zobowiązany jest do pżeszkolenia personelu medycznego w zakresie implantacji
WszczepóW będących pżedmiotem zamóWienia - paki-"t nr 1 ,2, Wykonawca w ramach zamówienia
zapewnia min, 4 szkolenia dIa każdej grupy zawodowej zaangażowanej w proces leczniczy

i) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest zapewnić minimum 4 szkolenia
personelu uczestniczącego w implantacji na poziome zapewniającym najlepsze, zgodne ze
sńuką lekarską wykorzystanie dostarczonych implantów . dotyczy to planowania zabiegu,
jego wykonania iopieki pooperacyjnej łącznie z rehabilitacją.
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złożenia ofeńy zgodnie z niniejszym zapytaniem ofeńowym,

Zamówienie dotyczy rea|izacji zadania o wańości poniżej 130 000 zł. i jest udzie|ane zgodnie z zachowaniem

zasady konkurencyjności i zasadąpęejżystości,

Zamówienie nie podlega pżepisom ustawy z dnia 11 wześnia 2019 r. - Prawo zamówień pub|icznych (Dz, U. z
2021 r, poz, 1129 z póżn, zm,) z uwagi na fakt, iź jego wańość jest mniejsza od kwoty wskazanej w ań, 2 ust. 

,l

pkt. 1.

Tytuł zamówienia: zakup i dostawa e|ementów do osteosyntezy podstawowej i ańroskopii

1. Rodzaj zamówienia: Dostawa
2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Pzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów do osteosyntezy podstawowej i ańroskopii

zgrupowanych w 2 pakietach :

a) Pakiet nr 1 - Osteosynteza podstawowa,

b) Pakiet nr 2 - Ańroskopia rekonstrukcja.

c) w szacowanej i|ości, asofimencie i o parametrach określonych w Załączniku nr l do SWZ - opis
pżedmiotU zamóWienia.

d) Wymaga się, by opakowania pżedmiotu zamówienia zaopatżone były W etykietę handlową
spoźądzoną W języku polskim oraz zawiera.iącą wszystkie Wymagane informacje. Na każdym

dostarczonym opakowaniu winien być podany numer seńi idata ważności

e) Oferowane wyroby medyczne winny spelniać wszystkie wymagania wskazane w opisie pzedmiotu
zamówienia. Nie spelnienie Wszystkich Wymaganych WarunkóW spowoduje odżucenie oferty,

ZamawiĄący oczekuje produktów wysokiej jakości, spełniających wszystkie wymagane warunki
podane w opisie pzedmiotu zamówienia oraz spełniające wszystkie wymagania funkcjona|ne
właściwe dla danego asońymentu, zgodnie z jego pzeznaczeniem,

f) Na pohvierdzenie spełnienia pzez pzedmiot ofeńy wymagań okreśIonych W opisie pźedmiotu
zamówienia, wykonawca złoży wraz z ofeńą katalogi lub mateńały informacyjne w języku polskim,

opisujące właściwości pzedmiotu ofeĄ.
g) Zamawiający zastzega, iż ilości określone w Załączniku nr 1 do SWZ stanowią pżyb|iżoną ilość

towaru pzewidzianego do zakupienia w okresie tMania umowy, W żeczylvistości ilości te mogą
być mniejsze, Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie tnłania umowy nie będą
pzysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

h) Wykonawca zobowiązany jest do pżeszkolenia personelu medycznego w zakresie implantacji
wszczepów będących pżedmiotem zamóWienia - pakiet nr 1 ,2, Wykonawca W ramach zamówienia
zapewnia min.4 szkolenia dla każdej grupy zawodowej zaangażowanej w proces leczniczy

i) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest zapewnić minimum 4 szkolenia
personelu uczestniczącego w implantacji na poziome zapewniającym najlepsze, zgodne ze
sztuką lekarską wykozystanie dostarczonych implantów . dotyczy to planowania zabiegu,
jego wykonania i opieki pooperacyjnej łącznie z rehabilitacją.
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D|a pakietu nr 2 Wykonawca udostępni na czas trwania umowy instrumentarium i zestaw napędowo
ońopedyczny ( piła i wieńarka),
Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do utzymania stanu zapasóW dla pakietu nr

2 na terenie Zamawiającego, Stan zapasów musi uwzg|ędniać ilość i rozmiary niezbędne do

wykonania zabiegów.

Uzupełnienie stanu zapasów nastąri w ciągu maksymalnie 48 godzin od daty implantacji

wszczepu na podstawie pżesłanej faxem kańy wszczepu dla pakietu nr 2

m) Dostawy będą rea|izowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u
Wykonawcy drogą emailową , telefonicznie, bądź faksową w terminie do 72 godz,; jeżeli

dostawa Wypada W dniu Wo|nym od pracy Iub poza godzinami pracy apteki szpita|nej dostawa
nastąpi w pieruszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie dla pakietu nr 1,

n) W sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi i ekonomicznymi Zamawiający ma prawo

doboru elementów implantów oraz zmiany ich i|ości w ramach jednego pakietu, nie pżekraczając
Wysokości środków finansowych pzeznaczonych na reaIizację ZamóWienia,

o) Na|eżnośc za pzedmiot umowy zostanie uregulowana pżez Zamawia)ącego w terminie
maksymaInie 60 dni od dostarczenia faktury VAT Wraz Z towarem do siedziby Zamawiającego,

p) Oferowany pzedmiot zamówienia musi posiadac Ceńyfikat dopuszczający wprowadzenie do obrotu
istosowania pzy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego pżedmiotu zamóWienia, wydane
zgodnie z obowiązującymi pzepisami (ustawa z dnia 20,05.2010r, o wyrobach medycznych (Dz,U,
2021 poz. 1565) tj; ceńyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub
dokumenty róWnożędne zgłoszenie lub wpis do Rejestru WyrobóW Medycznych, z Ęątkiem
asońymentu, który nie jest zarąeshowany jako Wyrób medyczny.

q) Na żądanie zamawiającego na|eży pzedłoźyć odpowiedni dokument/y potwierdzające
dopuszczenie do obrotu istosowania na terytorium RP (Deklarację zgodności, certyflkat cE, i inne)
zgodnie z pzyjętą klasylikacją oferowanych produktów,

r) Pzedmiot zamówienia okreś|ony jako sterylny musi miec, co najmniej 12 miesięczny okres
ważności Iicząc od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego

s) Zamawiaiący zastrzega możliwość żądania próbek.
t) Wymaga się, by Wykonawca zagwarantował dostawę Własnym lub zorganizowanym we własnym

zakresie transpońem (dostawa |oco Zamawiający ), na własny koszt i ryzyko.

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie będzie rea|izowane w okresie 24 miesiące od dnia
podpisania umowy.

opis sposobu obliczania ceny:

1) cena oferty (wańość brutto) uwzg|ędnia Wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi byc podana W PLN
cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po pżecinku, z wyodrębnieniem na|eżnego podatku

VAT - jeżeIi występuje,

2) Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem

zamówienia (np, dojazdy).

3) Cena może być ty|ko jedna.

4) Jeże|i złożona zostanie ofeńa, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z pżepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątzwspó|notowego nabycia towarów, Zamawiający w ce|u oceny takiej ofeńy dolicza do
pzedstawionej w niej ceny podatek od towarów iusług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi pzepisami,

Kryteria wyboru ofeńy:

1) ofeńy Zostanąocenione przez ZamawiĄącego W oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp. KRYTERlUM WAGA

1 cENA 1000/0

j)

k)

3.

4.



RAZEM: I xxxxxxxxxx | 100%

Cena ofeńowa brutto za wykonanie pzedmiotu zamówienia,

Znaczenie kryterium (waga) - 100%

cena to Wańośó Wyrażona W jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy
jeżeli na podstawie odrębnych pzepisów spzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem

akcyzowym,

Ofeńa z najniźszą cenąotzyma '100 pkt,, inne proporcjona|nie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

ocena punktowa (c) = x 100 pkt, x 100 %

cena brutto badanej ofeĘ

7. Sposób pzygotowania ofeńy:
1) Każdy Wykonawca może złożyć ty|ko jednąofeńę.

2) Ofeńa musi byó podpisana pzez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców

Wspó|nie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3) Ofeńa musi być spoządzona w 1 egzemplazu, w języku polskim, mieć forme pisemną.

4) W pżypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do ofeńy na|eży dolączyć oRYGINAŁ lub kopię

poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofeńę pzez osobę prawnie

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5) Ofeńa musi być podpisana w sposób umoźliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis |ub podpisy

muszą być czytelne Iub opatżone pieczęciami imiennymi,

6) lntegralną część ofeńy stanowią Załączniki do Zapytania Ofeńowego,

8 Termin i§posób składania ofeńy:

1 , Ofeńę należy złożyć do dnia 25.01,2022r. do godz. 10:00:

w formie elektronicznej na adres kjedraszak@szpitalwzesnia,home.p|, wpisując w tytule ,,Zapytanie
ofeńowe na zakup i dostawa elementów do osteosyntezy podstawowej i ańroskopii ,"

2, ott/varcie ofert nastąpi dnia 25,01.2022r. o godz, 10:10

9. ośWlADczENlA l DoKUMENry, KTóRE NALEżY DoŁAczYć Do OFERTY:

1. Aktua|ny odpis z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działa|ności gospodarczej,

w pzypadku:

1) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa hand|owego nieposiadających

osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do Ęestru
CElDG (Centralna Ewidencja i lnformacja o DziałaIności Gospodarczej),

3) działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczei każdego ze wspólników,

4) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania |ub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, któĘ
dokument miał dotyczyó, złożone przed notariuszem lub przed oĘanem sądowym,
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administracyjnym albo organem samożądu zawodowego |ub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub mie]sce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania ofeń,

Pełnomocnictwo do podpisania ofeń (oryginał |ub kopia potwierdzona za zgodnośó z oryginałem pzez

notariusza) Względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z oferlą o ile prawo do ich

podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofeńą

Oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualne dopuszczenie do obrotu na każdy oferowany

produK (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej pżez producenta oraz Ceńyfikatu CE wydanego

pzezjednostkę notyfikacyjną zgodnie z ustawąz dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz, U,

z 2021 r. poz. 1565 ) - zalącznik nr 3,

Katalogi lub materiały informacyjne w języku polskim, opisujące właściwości pzedmiotu ofeńy,

formulaz ofeńowy - Załącznik nr 2;

ochrona danvch osobowch

|\łając na uwadze zapisy ań, 13 ust. 1 i2 Rozpoządzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z27 kwielnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pzetwazaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^iVE, zwanym da|ej

,,RODo", poniżej pzedstawiam informacje i zasady pzetwazania danych osobowych pżez ,,Szpital

Powiatowy" we Wż eśni Sp, z o.o. w restrukturyzacji.

'1) Administratordanych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpita/ Powiatow we Wneśni" Sp. z o.o. w

restrukturyzacji - reprezentowany pzez Prezesa Zaządu z siedzibą pzy ul. Słowackiego 2,62-300

Wześnia, te|.; 61 43 70 590,

2) |nspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących pżetważania danych osobowych pzez Szpital można

kontaktowac się z wyznaczonym w tym celu lnspektorem Ochrony Danych - Panią lzabelą Dropek

na adres emai|: idropek@szpita|wzesnia,home,p| |ub pod numerem te|efonu: 531-949-132,

3) Cel pzetwazania

Pani/Pana dane osobowe będą pżetwazane pzez Szpital w ce|u związanym z postępowaniem o

udzieIenie zamówienia pubIicznego.

4) Pzechowywaniedanych:

Pani/Pana dane osobowe będą pzechowywane, zgodnie z arŁ.78 i 79 Ustawy PZp, oraz zgodnie z

jednolitym żeczowym wykazem akt obowiązującym w'Szpitalu Powiatowym we Wześni" Sp, z o,o,

W reskukturyzacji.

5) |nformacja o obowiązku podania danych:

Obowiązek podania pzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących

jest wymogiem ustawowym okreś|onym w pzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w

postępowaniu o udzielenie zamówienia pUbIicznego; konsekwencje niepodania określonych danych

wynikająz ustawy Pzp,

6) Realizacja praw:

a) na podstawie ań. 15 RODo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie ań, 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* ,

c) na podstawie art, 18 RoDo prawo żądanla od administratora ograniczenia pżetważania

danych osobowych z zastźeżeniem pzypadków, o których mowa w ań,. 18 ust, 2 RODO-- ,

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

PanilPan, że pzetwazanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza pzepisy

ROD0,

7) Nie pzysługuje Pani/PanuI

a) w związku z ań. 'l7 ust, 3 lit, b |ub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

4
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b) prawo do pzenoszenia danych osobowych, o których mowa w ań. 20 RODO,

c) na podstawie ań, 21 RODO prawo spzeciwu, wobec pzetwazania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przebltaęania Pani/Pana danych osobowych jest ań, 6 ust, 1 |it. c RODO,

8) Odbiorcy danych:

a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby |ub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ań, 18 oraz ań. 74 uslawy z dnia'1,1

wześnia 2019 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z2019 r. poz.2019 z póżn, zm.).

a) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował

zautomatyzowanych decyzji w tym decyzli będących wynikiem Profilowania*** .

' skozystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą

Pzp, oraz nie może naruszać integraIności protokołu oraz jego załączników.

" prawo do ograniczenia pzetwazania nie ma zastosowania w odniesieniu do pżechowywania, w

celu zapewnienia kozystania ze środków ochrony prawnej |ub w celu ochrony praw innej osoby

fizycznej |ub prawnej, lub z uwagi na ważne wzg|ędy interesu publicznego Unii Europejskiej lub

państwa członkoWskiego,
*'* profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego pżetwazania danych osobowych,

które polega na Wykolzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby

fizycznej, w szczególności do ana|izy |ub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej,

jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,

lokaIizacji lub pżemieszczania się.

1 
,1. Zapytanie ofeńowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy

Prawo zamówień publicznych i możliwa jest zmiana lub odwołanie zapytania bez podania pzyczyny,

Niniejsze zapytanie ofeńowe nie stanowi ofeńy zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

W sprawie zamówienia na|eży kontaktować się z pżedstawicielem Zamawiającego:

1) W sprawach merytorycznych - Kamil Kałowski tel.: (61)4370543

2) W sprawach forma|no - prawnych - Karol Jędraszak, te|,: (61)61 4370 537,

Zaząd

12.

13.



Załącznik m 1

Opis pzedmiotu zamówienia

Pakiet nll , Osteosynteza podstawowa

Na czas trwania umowy dostawca obowiązany jest zapewnic szkolenie personelu oddziału i bloku

operacyjnego w zakresie stosowanych produktów.

Lp przedmiot zamówienia llość

1 Wkręty samogwintujące do kości drobnych a 2,0 mm, L = 5 + 40 3

2 Wkręty samogwintujące do kości drobnycha 2,7 mm, L = 6 = 44 szt 3

3 Wkręty samogwintujące do kości korowej O3,5 mm , L = 8 + 70 mm szt 170

4 Wkręty samogwintujące do kości korowej 0 4,5 mm, L = 12 + 150 mm szt 3

5 Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej O 4,0 mm, L = 10 + 70 mm sZt 3

6 Wkręty samogwintu.iące do kościgąbczastej O 6,5 mm, pełny gwint, L = 25 = 140 mm s7t 2

7 Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej O 6,5mm, gwint 16 mm, L = 25 + 140 mm ś7t 2

8 Wkręty samogwintujące do kości gąbczasĘ @ 6,5 mm, gwint 22, 27,32mn, L = 30 - 150 m 2

9 Wkręty samogwintujące do kości łódkowatej lub gąbczastej 0 3,5 mm, L = 12 + 60 mm 2

,10
Wkręty samogwintujące do kościłódkowatĄb 4,0 mm, L = 

'10 + 70 mm 2

11 Wkręty samogwintujące kostkowe,O 4,5 mm, L = 20 + 120 szt 2

12 Podkładki (różne rozmiary) szt 2

1.) Płytkawąska,2,5 x 1'l mm, cienka 2- 18 otworowa, L= 39 - 295 mm sZt 1

14 Płytka szeroka, cienka 2,5 x 16 mm 4 - 18 otworowa, L = 71 - 295 mm 1

15 Płytka wąska samodociskowa, gruba 4,0 x 12 mm 2 - 'l8 otworowa, L = 39 - 295 mm szt 1

16 Płytka samodociskowa, cienka 2,5 x 11 mm 2 - 12 otworowa, L = 25 - 145 mm s7t 1

17 Płytka samodociskowa, gruba 4,0 x 1 1 mm 5 -'1 6 otworowa, L = 87 - 280 mm 1

18 Płytka drobna, grubość 1,5 x 7,5 mm, 2 -'12 otworowa pod wkręIy a2,7 , L = 16 - 96 mm 1

19 PMka drobna, grubość'1,5 x 7,5 mm, 2 - 1 2 otworowa pod wkręty 0 3,5, L = 16 - 95 mm 1

20 Płytka drobna samodociskowa grubośó 2,5 x 8 mm, 2-16 otworowa, L = 20 - 132 mm sZt 1



21 PMka drobna samodociskowa grubość 2,0 x 8 mm 2-16 otworowa, L = 20 - 132 mm 1

22 Plytka drobna, grubość, 1,0 mm x 5 mm 2-8 otworowa pod wkręty O 2,0 mm, L = 12-36 mm 1

Ą,, Plytka drobna, grubość '1,0 mm x 5 mm 2-8 otworowa pod wkręty o 2,0 mm, L = 12 - 48 mm s7t 1

24 Płytka drobna, gruba, grubość 2,0 mm x 5 mm 2-16 otworowa, L = 17 - 87 mm §7t 1

Płytka 1/3 rurka, 1 x 10 mm 2 - 12 otworowa pod wkręty O 4,5 mm, L = 39 - 1 99 mm 2

żr, Płytka 1/3 rurka, 1 x 9 mm 2-12 otworowa pod wkręty o 3,5l a 4,0 mm, L = 25 - 145 mm ś7t 100

27 Płytka 1/3 rurka, 1 x 7 mm 3-'l2 otworowa pod wkręty Q 2,7 mm, L = 23 - 95 mm 50

28 Płytka do kości piętowej anatomiczna (prawa,lewa) s7t 2

29 Drut K|RCHNERA @ 1,2 mm; 1,6 mm; 2,0 mm;2,4 mm; 3,0 mm; L = 200 mm 1700

30 Gwóźdź RUSHA O 3,2 mm , L = 200 mm,220 mm, 240 mm 50

31 Gwóźdź RUSHA O 4,0 mm L = 220 mm, 240 mm, 260 mm, 280 mm 60

Grot STE|NMANNA - czworokątne zakończenie O 4,0 + 4,5 mm, L = 200 mm 10

11 Drut do cerk|ażu, t=5ma 1,0 mm; '|,2 mm; 1,4 mm 5

Klamry kostne proste 2

Klamry kostne skośne 2

36 Wkrętaki do wszystkich wymienionych powyżej wkrętów, w tym wkrętaki z uchwytem do śrub n

Pakiet nr 2. Ańroskopia rekonstrukcyjna

Na czas trwania umowy dostawca obowiązany jest zapewnic szkolenie pe§oneIu oddziału i bloku

operacyjnego w zakresie stosowanych produktów.

Lp. pzedmiot zamówienia Jm llość



1

Podłużna pMka typu endobutton z czterema otworami Wykonana ze stopu tytanu pozwaIająca na

zawieszenie pżeszczepu w kana|e udowym. Wymaga się by płytka na truałe by]n związana
fabrycznie z pęt|ą plecioną po|iestrową o wysokiej wytzymałości min 1000N (bez Węzła).Długość
pęt|i od 10-60 mm. Skok pętlico 5 mm, lmp|ant pownien zawierać dwie fabryczne nitki o
grubościach #5 i#5 służące do pzecią9nięcia iobrócenia implantu w kanale udowym
.zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójnąpęt|ąw rozmiarach 15-

60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego zepki
.endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów
rewizyjnych
,endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie pzeszczepu bezpośrednio na płytce w
pzypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwańy z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm

s7t 15

2

Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z po|imeru PEEK
(Po|ieteroeteroketon) o średnicach 6, 7,8,9, '10, 11,12mm idługościach 20-25-30-35mm, wtym
również lewoskrętne

szt 15

7 Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2,4 mm x 381 mm z oczkiem ,10

4 Wieńło kaniu|owane o średnicy 4,5 mm 2

5 Drut kierunkowy '1.2 mmx9", do śrub , opakowanie 5 szt 0p
,10

6

Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł.

12mm na stałe połączona z grubą pęt|ą chroniącą pzeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE,
pozwa|ającą na zawieszenie pzeszczepu w kanale udowym oraz z nici do pzeciąnięcia implantu

na zewnętzną korówkę. Pętla do podciąnięcia pzeszczepu musi posiadać moź|iwość redukcji

długości pętli w zakresie 90 mm - 'l0 mm za pomocąjednej ręki. lmplant wstępnie załadowany na

kańonik, ułatwiający założenie pzeszczepu.

2

7

lnstrument jednorazowy do pzewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu ańroskopowego, o
katach zagięcia 45st. prawy; 45st, |ewy; 45st. W górę; 70st, haczykowaty oraz prosty zaopaflzony W

2 nitki polipropylenowe
2

8

Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 5.0mm

ub 6,5 mm, zaopatrzona w 1 |ub 2 nitki niewchłanialne, poliety|enowe, plecione oraz w

ednorazoWy apIikator

SZt 5

9

Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK,
połączonych za pomocą polieĘlenowego, nlewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew
posiada samozaciskowy węzeł umoż|iwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami.

Implanty załadowane sązędowo w pojedynczą półotwańą jednorazową igłę, lgła z podziałką
posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę, lmplanty

Wypychane sąz igły poza jamę stawu za pomocą pieścieniowego spustu na rękojeści z
iednoczesnym sygnalem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni.

szt 5

10

Zestaw do naprawy koźenia łąkotki technikąjedno Iub dwukanałową sterylny, zawierającyI wiertło

o średnicy 2mm ze skzydłami antyrotacyjnymi, dwie osłonki o średnicy 2.8mm na wiertło z
laserowymi znacznikami wzdłuż caĘ długości, dwie niciWzmocnione, plecione #2, niewchłanialna

nic monofilamentowa oraz płytka z 4 otworami o wymiarach 4xl2mm

szt 1



11

sterylne jednorazowe, 9otowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności nażędzie do

pzeszywania tkanek miękkich z wstępnie załadowanąigłą która podczas aplikacji i pzejścia pzez
tkankę zakziłvia się ku góże ciągnie za sobą nić IUb taśmę, a górna szczęka pzechwytuje je.

uchwyt pistoletowy ze spustem. nazędzie dostępne W tżech Wersjach: proste, zakzywione w

prawo oraz zakzywione w |ewo

sZt 1

12 Zestaw do szycia łąkotki technika inside-out

a
System składający się z wie|onzowych prowadnic (dwururek) o tżech opcjach zagięcia:

prawo/lewo , góra/dół oraz w górę/lewo
s7t 1

b Jednorazowe igły z nicią 2-0 (niewchłanialne, sterylne, 'l2 zestawów w opakowaniu) 1



Załączn|k ff 2a

FORMULARZ OFERTOWY

D0 ZAPYTANlA oFERTOWEGo

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nr teIefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mai|:

Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofeńowego oferujemy wykonanie zamówienia na: Zakup i

dostawa elementóW do o§teosyntezy podstawowej i ańroskopii w zakresie i na warunkach określonych w

zapytaniu ofeńowym,

Oferuję(-my) wykonanie pzedmiotu zamówienia za:

Pakiet nr '|

Wartośc netto|,,,..... .....,,,.,PLN

Słownie:,,,,,,,,,,,,...,,

Wańośc brutto: .,,,,,,.,.,.,,PLN

Słownie:,,,,.,,,,,,,,,,,,

Termin dostawy ............... godz.

Pakiet nr 2

Wańość netto:...,,,,, ,,,,,,,.,.,.PLN

Słownie: ......,,.,,,.,...

Wańość brutto: .,,......,,,,,,PLN

Słownie: ...,,..........,,

Termin uzupełnienia implantów ................ godz.

2, oświadczam/my, że w cenie ofeńy zostały uwzględnione Wszystkie koszty Związane z wykonaniem
pżedmiotu zamóWienia.

3, Zobowiązuje/my się dostarczyc pzedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, do miejsca wskazanego
pzez ZamawiĄącego, w niepzekraczalnym terminie 72 godz. - pakiet nr 1 d|a pakiet nr 2 uzupełnienie
stanu zapasów nastąpi w ciągu maksymalnie 48 godzin od daty implantacji wszczepu

4. Zobowiązuje/my się Wykonać całość pzedmiotu zamówienia z na|eżytą starannością
5. Oświadczam/my, że akceptuję proponowany pzez Zamawiającego projekt umowy.

6. Oświadczam/my, że W pżypadku wyboru naszej ofeńy zobowiązujemy się do zawarcia umowy, We

wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez ZamawiĄącego w załączonej do Zapytania
Ofeńowego umowie,

Siedziba:



7. Oświadczam, że wypelnlłem obowiązki informacyjne pzewidziane w ań, 'l3 lub ań. 14 ROD01) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio |ub pośrednio pozyskałem w ce|u ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,-
1) rozpoządzenie Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z pzetwazaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^,Ą/E (ogó|ne rozpoządzenie o ochronie danych)
(Dz, Uz. UE L 1'l9 z 04.05.2016, str, 1).

'W pzypadku gdy wykonawca nie pzekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego

dotyczących Iub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do ań, 13 ust. 4 ]ub

ań. 14 ust, 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. pzez
jego wykreślenie),

8. ZAMÓWEN|E zREALlzUJEMY sami / z udziałem podwykonawców*

Podwykonawca zrea|izuje następującą część zamówienia na usługę:

Nazwa, adres podwykonawcy:

9. oświadczam/my, że zapoznaIiśmy się z Zapytaniem ofeńowym oraz wyjaśnieniami iewentua|nymi zmianami
Zapytania Ofertowego pzekazanymi przez ZamawiĄącego i uznajemy się za związanych określonymi w
nich postanowieniami i zasadami postępowania.

10 Załącznikami do ofeńy są

dnia

(podpisy upełnomocnionych pzedstawicieIi Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

oŚWlADczENlE WYKoNAWCY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Pzystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
pzetargu nieograniczonego na 

"Zakup 
idostawa e|ementów do osteosyntezy podstawowej i artroskopii"

dla 
"Szpitala 

Powiatowego we Wżeśni" Sp. z o. o, w restrukturyzacji, w imieniu reprezentowanego pźeze
mnie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany w postępowaniu asońyment jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i

spełnia wymagania zasadnicze ustawy z dnia 20 mĄa 2010 r, o wyrobach medycznych (Dz. lJ, z 2021 r.

poz. 1565), tj, posiada odpowiedni dokumenUy potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na
terenie RP (Deklarację zgodności, Ceńyfikat CE, i inne) zgodnie z przyjęIą k|asyfikacją oraz, że na
żądanie Zamawiającego dostarczę odpowiednie dokumenty to potwierdzające,



Załącznik nr 4

ProjeK Umowy

UMOWA SPRZEDAŻY

Umowa nr

zawańa w dniu ..,...,,..,..,,,.,,,..r., pomiędzy

,,Szpitalem Powiatowym we Wż eśni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji, u|, Słowackiego 2, Wześnia 62-300, wpisaną do

KRS pzez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto iWilda w Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

0000290122, kapitał zakładowy

36 650 000 zł opłacony w całości, N|P 789-16-92-746, nr BDO 000098441, zwaną w dalszej części umowy

Zamawiającym, reprezentowaną pżez Urszulę Kosmecką- Prezesa Zaządu.

a

Umowa dotyczy realizacji zadania o wańości poniżej 130 000 zł, Zamówienie nie podlega pzepisom ustawy z dnia
1 1 wześnia 2019r, - Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn. zm.) z uwagi na fakt, iż
jego wańośćjest mniejsza od kwoty wskazanej w ań. 2 ust, 1 pkt. 1.

§1
Podstawądo zawarcia niniejszej umowy jest rezu|tat zapytania ofeńowego na............,.,,..

§2
Pzedmiotem niniejszej umowyjest,...,,,,.,,.,,.,,.,,.-pakietnr,.,,.,,.,,wi|ości oraz rodzaju okreś|onym w

załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

§3
1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczac iwyładowywać pżedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do

siedziby Zamawiającego, sukcesywnie W niepżekracza|nym terminie godz, od złożenia zamóWienia

pzez ZamawiĄącego emailem, telefonicznie, bądż faksem,

2,Koszty transpońu iwydania towaru pokrywa Wykonawca,

§4
1. Wykonawca każdorazowo wystawia fakturę na podstawie protokołu zużycia imp|antu / impIantów podpisanego

pzez osobę posiadającąpisemne pełnomocnictwo Zamawiającego,

2, W pzypadku przyjęcia przez Wykonawcę protokolu zużycia implantu / implantów nie podpisanego |ub

podpisanego pżez osobę nie posiadającą pełnomocnictwa Zamawiającego, Zamawiający odmówi zapłaty za
implanty podane W protoko|e zużycia.

3, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobie/ osobach posiadającej pełnomocnictwo do podpisywania w jego

imieniu protokołów zużycia imp|antu / imp|antów,

§5
Własność endoprotezy, zostaje zastżeźona pzez Wykonawcę aż do uiszczenia ceny zgodnie z ań. 589 kodeksu

cywilnego,

§6

WYKONAWCĄ

reprezentowaną pżez:



Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne określone w § 1 spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20

maja 20,10r. o wyrobach medycznych (Dz,U, 2021 poz. 1565\

§7
1,W razie stwierdzenia Wad W dostarczonym towarze |ub jego uszkodzeń W czasie transportu lub braków

ZamawiĄący zobowiązuje się wysłac Wykonawcy bezzwłocznie zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym

wady lub braki.

2, Wykonawca zobowiązuje się rozpatżyć reklamacje , jeżeli wada nie wynika z pżyczyn |eżących po stronie

Zamawiającego i wymienic reklamowany towar na wo|ny od wad w ciąu 24 godzin na własny koszt,

§8
1,Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w

następujących pzypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) niewykonania całości |ub części zamówienia w terminie w wysokości 0,5% kwoty brutto

określonej w § 9 ust, 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% kwoty brutto

określonej w § 9 ust, 1,

b) rozwiązania umowy plzez którąkolwiek ze stron z pżyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% kwoty brutto Wskazanej W§9ust, 1,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umownąw plzypadku rozwiązania umowy pżez którąko|wiek

ze stron z pzyczyn |eżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w

§ 9 ust. 1, poza pzypadkami okreś|onymi w ań, 456 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2,Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z należności wynikającej z faktury

dostarczonej po zrea|izowaniu dostawy, której kara umowna do|yczy, z zastrzeżeniem ań. 15r1 ustawy z dnia 2

marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, pzeciwdziałaniem i zwa|czaniem

cOVlD-19, innych chorób zakażnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz, U. z 2021r. poz. 2095 z
późn. zm,).

3,Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca naIiczy Zamawiającemu odsetki ustawowe w transakcjach handlowych,

4,Stronom pzysługuje prawo dochodzenia odszkodowania pzewyższającego karę umowną do wysokości

zeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych,

5, Niezrealizowanie całości zamówienia pzezZamawiĄącego nie może stanowić podstawy jakichko|wiek roszczeń

ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrea|izowana wańość umowy przez Zamawialącego nie będzie

większa niż 20 % wartości umowy,

6,Łączna wysokość kar umownych nie może pzekroczyć 30% wańości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9

ust, 1 ,

§9
1,Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy sukcesywnie w miarę wykozystywania i

dostarczania towaru, cenę stanowiącą i|oczyn ceny okreś|onej w zał. nr 1 oraz i|ości Wykolzystanego towaru,

zgodnie z pzedstawioną pzez Wykonawcę fakturą w terminie 60 dni od daty jej otrzymania , pzy czym w trakcie

obowiązpvania niniejszej Umowy łącznie cena nie może pzekroczyć kwoty ,,,,,..,..,.. zl. netto, ,.,,.,,.,,.,,.,,, zł
brutto,

2,Wykonawca może pzesłac fakturę W formie e|ektronicznej na adres Www.brokerinfinite,efaktura,qov.p|, nazwa
podmiotu ,,Szpita| Powiatowy we Wżeśni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji,

3,Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań pżyjmuje się dzień złożenia polecenia pze|ewu w

banku Zamawiającego na podane niżej konto Wykonawcy: .,,,,.,,.,.,.,

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do pzeszkolenia osób wskazanych pżez Zamawiąącego w zakresie implantacji

wszczepów. Wykonawca w ramach zamówienia zapewnia minimum 4 szkolenia personelu uczestniczącego w
implantacji na poziomie zapewniającym najlepsze, zgodne ze sztuką lekarską wykozystanie



dostarczonych implantóW - dotyczy to planowania zabiegu, jego wykonania i opieki pooperacyjnej lącznie z
rehabilitacją.

§ 11

Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej

l]rmy, a także o WszczęciU postępowania upadłościowego, układowego i Iikwidacyjnego,

§12
1,Umowa została zawańa naczas od ,,,..,,.,,.,,,r, do..,.,.,.,.,,.,,..r, lub do Wyczerpania kwoty określonej w§9ust
1.

§ 13

W razie naruszenia pżez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiający zastżega sobie prawo jej rczwiązania
ze skutkiem natychmiastowym ,

§14
Spory mogące powstac na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstlzygnięcie sądowi właściwemu

miejscowo dIa siedziby Zamawiającego.

§ 15

Strony oświadczają, iż wiezytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być pzeniesione na osoby tzecie,
bez pisemnej zgody Zamawiającego ,

§ 16

1,Dopuszcza|ne zmiany umowy:

1) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w pzypadku zmiany:
a) spowodowanej wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT - jeśli zmiana stawki VAT

będzie powodować zwiększenie kosztów uslugi po stronie Wykonawcy, Zamawialący
dopuszcza moż|iwośc zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę róWną różnicy w
kwocie podatku VAT zapłaconego pzez Wykonawcę, natomiast jeś|i zmiana stawki VAT
będzie powodowac zmniejszenie kosztów usług po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza moż|iwośc zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty
podatku VAT zapłaconego pzez Wykonawcę,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minima|nej stawki
godzinowej usta|onej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym Wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne - jeżeli Zmiany te

mająwpĘw na koszty wykonania zamówienia pzez Wykonawcę,
d) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych p|anach kapitałowych,
jeźeli zmiany, o których mowa w lit. a), b), c), d) powodują zwiększenie kosztów rea|izacji
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio z okoliczności będących
następstwem tych zmian, W plzypadku zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca
zobowiązany jest do pzedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący
potwierdzą zasadnośc wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, Jeś|i zmiany będą

powodowac zmniejszenie kosztów wykonania umolvy po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza również moż|iwośc umniejszenia wynagrodzenia o różnicę,
która nastąiła w wyniku zmiany pżepisów w zakresie okreś|onym w lit, a - d.

2) Dopuszczalne jest Wydłuźenie czasu tMania umowy W sytuacji niewykozystania pzez
Zamawiającego pzedmiotu umowy pzy zachowaniu jej wańości.



3) Dopuszcza się dokonanie zmian w umowie, w pzypadku działania siły wyższej rozumianej jako

zdaęenie nieza|eżne (|ub prawie niemożliwe) do pzewidzenia, którego skutkiem nie można zapobiec
(np, powódź, huragan, pandemia).

4) W pzypadku zakończenia produkcji Iub wycofania z rynku wyrobu będącego pzedmiotem

zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy

wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie
jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaźe, źe brak jest Wyrobu zamiennego;

5) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w pzypadku zmiany cen materiałów
|ub kosztów związanych z realizaĄą zamówienia, z uwzg|ędnieniem wpływu zmiany cen na koszt
wykonania zamówienia z zastzeżeniem, że zmiana ta nastąi:

a) nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy,

b) nie częściej niź raz na 12 miesięcy, po upływie terminu o którym mowa W lit, a,

c) w odniesieniu do kwoty nie wyższej niź 1 % cen netto umowy okreś|onych w § 9 ust. 1,

d) w odniesieniu do kwoty nie wyższej niż 5 % wańości netto umowy określonej w § 12 ust, 3 -
po jej umniejszeniu o wańość zrealizowanej części umowy,

e) w odniesieniu do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Uzędu Statystycznego pub|ikowanym w
2022 roku (za 2021 rok w odniesieniu do 2020 r.),

f) tylko w pzypadku jeżeli średnioroczny Wskaźnik, o którym mowa W |it. e) opublikowany W

roku 2022 (za rok 2021 w stosunku do 2020 roku) u|egnie zmianie o co najmniej 5 % w
stosunku do pub|ikowanego w roku 2021 (za rok 2020 w stosunku do 2019),
- pod warunkiem wykazania pzez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wy|iczeniem kwot proponowanej

wa|oryzacji. Jednocześnie Zamawiającemu będzie pzysługiwało prawo żądania dalszych
wyjaśnień wraz z pzedstawieniem dokumentów celem stwierdzenia dopuszcza|ności i
adekwatności zmiany cen za uslugi,

6) Zamawiającemu pzysługuje prawo umniejszenia cen, o których mowa w § 9 ust. 'l stosownie i

odpowiednio do zapisów pkt, 5 |it, a - f,. jeżeli średnioroczny wskaźnik, o którym mowa pkt, 5 w lit. e
opub|ikowany w roku 2022 (za rok 2021 w stosunku do 2020 roku) u|egnie zmniejszeniu o co najmniej
5 % w stosunku do publikowanego w roku 2021 (za rok2020 w stosunku do 2019).

2.Warunki dokonania ZmianI

1) strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej;

2) strona Występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy Zobowiązana jest do Złożenia wniosku o
zmianę postanowień Umowy,

3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt, 2 musi zawierac:
1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnieniezmiany;
3) opis wpływu zmiany na Warunki rea|izacji umowy,

§17
Wszelkie zmiany Umowy wymagająformy pisemnej pod rygorem nieważności,

§18
W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się pzepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywi|ny (DZ.

U. z 2020 r. poz. 17 40 z późn. zm.).

§19
Wykonawca oświadcza, że vlyraził zgodę na pzetwazanie pżez Zamawiającego swoich danych osobowych w

zakresie wynikającym z realizacji ce|u itreści niniejszej umowy oraz, że została poinformowana o celu isposobach
pzetwazania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych iprawie ich poprawiania, zgodnie z

regulacjami rozpolządzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie

ochrony osób lizycznych w związku z pzetwazaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego pzepĘwu

takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95 / 46 / WE (Ogólne Rozpoządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Uz. UE L

Nr 1 19 str, 1).



§20
Zamawiający oświadcza, że jest dużym pzedsiębiorcą W rozumieniu ań. 4 pkt, 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r, o
pzeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach hand|owych (Dz, U. z 2021 r. poz. 424),

§21
Umowa niniejsza została spożądzona w tzech jednobzmiących egzemp|azach, jednym dla Wykonawcy i dwóch
dla Zamawiającego.

lntegralną częśó niniejszej umowy stanowią załączniki:

Zalącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Zalącznik nr 3 -Zapytanie ofeńowe

Wykonawca Zamawiający


