
Med & Life SP. z o.o.

AI. Marii Dąbrowskiej 45 ,05-806 Komorów

Tel.:(22) 759-15-15, fax:(22) 759-15-19
e-mail: biuro@medandlife.com, www.medandlife.com

ZP.3.2017
OGŁOSZENIE O ZAMOW]ENIU

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w związku z realizacją projektu ,,Wielofunkcyjny system
do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej l ,,Wykorzystanie działalności badawczo -- rozwojowej w gospodarce"
Działania 1.2 ,,Działalność badawczo -- rozwojowa przedsiębiorstw"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na bata 20] 4 -- 2020.

1. NAZWA l ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Med & Life Sp. z o. o., AI, Marii Dąbrowskią 45, 05-806 Komorów

H. NAZWA ZADANIA

Zakup elementów konstrukcyjnych aplikatora leżanka i aplikatorów pierścieniowych

m. PlłZEDMIOT ZAMOWIENIA l JEGO ZAKRES

l Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa obudów aplikatora leżanka oraz
karkasów aplikatorów pierścieniowych, w tym:

1) wykonanie oraz dostawa obudowv at)lokatora leżanka, w następujących ilościach

a) etap 1 2 szt.;
b) etap ll - l szt.;
c) etap TT1 - 2 szt.

2) wykonanie oraz dostawa karkasów aplikatorów pierścieniowych, w następujących ilościach
a) etap l:

3 szt. (karkas 300 mm),
3 szt. (karkas 400 mm),
2 szt. (karkas 500 mm),
2 szt. (karkas 850 mm);

b) etap ll:
l szt. (karkas 300 mm),
1 szt. (karkas 400 mm),
2 szt. (karkas 500 mm),
2 szt. (karkas 850 mm);
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c) etap lll:
2 szt. (karkas 300 mm),
2 szt.(karkas 400 mm),
2 szt. (karkas 500 mm),
l szt. (karkas 850 mm).

Kod CPV: 14830000-8

2. Zaoferowany przez Wykonawcę sposób wykonania musi spełniać minimalne wymagania

postawione w załączniku la w kolumnie ,,Minimalne wymagania Zamawiającego" oraz zostać
dostarczony na warunkach określonych poniża. W kolumnie ,,Dodatkowe informacje techniczne"

Wykonawca winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez
Zamawiającego w kolumnie ,,Minimalne wymagania Zamawiającego".
Obudowy maja nieregl1lamv kształt, dlatego też szczegółowa dokumentacja techniczna zostanie
T)rzedstawiona wybranemu Wykonawcy nart)óźniei w dniu podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Ilekroć w niniqszej treści ogłoszenia w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa
o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy

wyraz: ,,lub równoważne". Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować produkt równoważny, jest
wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt
lub materiał nie jest gorszą jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie
przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu
produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania
należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób

jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu.
Wykonawca przedstawiąjąc rozwiązania zamienne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu

patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana
dla realizaclji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad
uczciwej konkurenclji.

3.

4.

5.

lv. TERMIN REALIZACn ZAMOW:HENIA

Etap l dostawy -- zamówienie w ramach pierwszą dostawy należy wykonać w terminie 30 dni
od podpisania umowy (minimalny termin realizacji zamówienia -- 20 dni).

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego niż 20 dni czasu realizacji zamówienia,
do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty minimalny czas określony w ogłoszeniu, ii1. 20 dni,
natomiast w umowie uwzględniony będzie czas realizacji zamówienia zgodny ze złożoną ofertą.

W przypadku zaoferowania czasu realizacji dłuższego niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako
niezgodna z treścią ogłoszenia.

Etap ll dostaw - 30.10.2017 r.
Etap nl dostaw 30.04.2018 r
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Etap ll i llT obejmuje dostawę elementów z naniesionymi poprawkami i zmianami(zgodnie z kartą zmian
konstrukcŃnych).

v. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnidą następujące warunki:
1 . Posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia;
2. Nie została otwarta w stosunku do Nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość;
3. Nie zalegdą z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

z Wjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

Nie są powiązani osobowa lub kapitałowo z Zamawiającym.
organu;r

4

VI. ZAWARTOSC OFERT

l
2

3.

4.

5.

6.

Formularz oferty - /zał. nr l/;
Minimalne wymagania Zamawiającego oraz dodatkowe informacje techniczne - /zał. nr la/;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -/zał. nr 2/;
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych -/zał. nr 3/;
Stosowne pełnomocnictwo(a) -- w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru - załącznik Wykonawcy;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- załącznik Wykonawcy.

vn. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

l
2.

3.

Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemna w języku polskim pod rygorem
mewaznoscl.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiające jd przypadkowe zdekompletowanie,
w zabezpieczonym odpowiednim opakowaniu opisanym ,,Postępowanie o udzielenie zamówienia
na zakup elementów konstrukcyjnych leżanka i aplikatorów pierścieniowych" - w przypadku
składania oferty w siedzibie Zamawiającego, w tym za pośrednictwem poczty/l(uriera.
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w formie oryginałów (załączniki nr l,
la, 2, 3) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (pozostałe dokumenty, o których mowa w

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca , w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
W przypadku złożenia wydruku komputerowego aktualnych infomlacji o podmiotach wpisanych
do KRS, jeżeli będą posiadać cechy umożliwiające ich weryfikac:ję z danymi zawartymi w tym

pkt VI)

4

5

6.
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rdestrze, Zamawiający nie wymaga podpisu ani pieczęci i tym samym pisemnych oświadczeń osoby
posługuUącd się tego typu dokumentem.

7. Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na-język polski,
sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczone kopii dokumentu,
gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione
wątpliwości co do jd prawdziwości.

9. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rąestracŃnym (ewidencŃnym) Wykonawcy, należy
dołączyć oryginał pełnomocnictwa.

10. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z Wlątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwa konkurencji, jeśli Wykonawca:
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tdemnicę przedsiębiorstwa:
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc:ji(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503,
z późn. zm.) rozumie się nieujawmone do wiadomości publiczno informacje techniczne
technologiczne, organizacŃne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności;

2) Zamawidący zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę oznaczone klauzulą: dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. ll ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwą konkurencji(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503,
z późn. zm.);

3) Zastrzeżenie infomiacłji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy
będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy;

4) Wykonawca nie może zastrzec informacłji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

5) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
do Wlaśnienia podstaw zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa, a złożone przez
niego Wlaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże,
iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) Każdy z Wykonawców ubiegających.siŁ:wspólnie o zamóMenie (w tvm również każdy
Podmiot występujący wspólnie w Formie spółki cwnlnei) oddzielnie musi udokumentować.
że nie podlega wykluczeniu z Dostęp)owada i nie test Powiązany osobowo i kapitałowo
z Zamawiaiacvm (tl. składa oświadczenia, o których mowa w pkt VI. ppkt 3 i4 ogłoszenia.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym przedstawicielem;

b)
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d) Wypełniając fomlularz ofertowy, jak rówmeż inne dokumenty powołujący się
na ,,Wykonawcę", w midscu ,,np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

e) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubieg4ących się o udzielenie zamówienia została
wybrana, Zamawi4ący może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.

Wszelkie skreślenia i poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek
o wycofanie lub zmianę oferty musi być podpisany przez tą samą osobę, która podpisała złożoną
ofertę. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty zaleca się złożyć według takich
samych wymagań, jak składana oferta oraz dodatkowo odpowiednio oznakowanych dopiskiem
"ZMIANA" lub "WYCOFANIE"
Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W przypadku gdy, Wykonawca naliczy stawkę podatku od towarów i usług inną, niż 23%, musi
wskazać podstawę prawną ją zastosowania. Jeżeli Wykonawca zaliczy podatek VAT niezgodny
z Ustawą z dnia ll marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.
poz. 710, z późn. zm.) oferta będzie odrzucona.
Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia wynikające
wprost, jak również nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, g. podatek, ubezpieczenie, koszty
dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego itp., a w przypadku osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczą rówmeż należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie
ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.
Cena oferty ma charakter ryczałtu i zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny wynagrodzenie
Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu zjakiegokolwiek tytułu przez czas realizacji umowy.
Cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia poniża 5 należy
końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę) oraz wyrażona
w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie.
W przypadku rozbieżności zapisu ceny ofertowej brutto przedstawionej liczbowo
i słowme, Zamawiający uzna za cenę oferty zapis liczbowy, dokonŃąc odpowiednio poprawy zapisu
słownego.
Oferta sprzeczna z treścią ogłoszenia podlega odrzuceniu.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotowi
powiązanemu z Zamawiającym osobowa lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wz4emne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestnictwo w spółcejako wspólnik spółki cywilno lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmmej 10% udziałów lub akclji;
- pełnieniu ftmkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa ]ub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii boczne lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

należy wpisać

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21
22.
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Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty, które w okresie udzielania zamówienia
pozosMyą z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia.
Prawdziwość przedstawionych danych Wykonawcy potwierdzają własnoręcznym podpisem
świadomi odpowiedzialności kamej z art. 297 oraz 305 kodeksu kamego.

23.

vm. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW Z W\'KONAWCAMI

W sprawach ewentualnych Wlaśnień należy kontaktować się z Panią Irena Osiak, od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-17:00, te1.: 22 759 15 15, biuro(@medandlife.com

lx. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZĄCYCH SPECWIKACn ISTOTNYCH
WARUNI(OW ZAMOWIENIA:

l Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o Wlaśnienie treści ninidszego ogłoszenia kierując
swoje zapytania pocztą elektroniczną na adres biuro(@medandlife.com lub pisemnie (listownie).
W przypadku istotnych zapytań Zamawiający udzieli Wlaśnień nie późnią niż na 2 dni przed
upływem temlinu składania ofert, pod warunkiem, że wmosek o Wlaśnienie treści ogłoszenia wpłynął
do Zamawidącego w terminie umożliwiającym dochowanie ww. zapisu. Zamawiający treść
Wlaśnienia udostępnia na stronie intemetowd http://www.medandlife.com
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem temlinu
do składania ofert, zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający udostępnia na
stronie intemetowe] http://www.medandlife.com Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany
treści ogłoszenia. Infomlację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawidący zamieszcza na ww.
stronie mtemetowej.
Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania informacji, zawiadomień, wezwań
drogą elektroniczną.

2

3

X. MIEJSCE ITERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę na]eży złożyć w siedzibie Zamawiającego: 05-806 Komarów, A]. Marii Dąbrowskid 45
2. Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2017 r. o godz. 12:00.
3. Oferty dostarczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

XI. TERMW ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg temnnu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć temlin związania ofertą,
o oznaczony okres, nie dłuższyjednak niż 60 dni
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Med & Life Sp. z o.o.

AI. Marii Dąbrowskiej 45 ,05-806 Komorów
Tel.: (22) 759-15-15, fax: (22) 759-15-19
e-mail: biuro@medandlife.com, www.medandlife.com

XH. KRYTEjł[A OCENY OFERT, ]CH ZNAC]ZEN]E ORAZ SPOSOB OCENY OFERT

1. Kryterium oceny ofert.jest

CENA -- waga kryterium 60o%o

- CZAS REALIZACJI -- waga kryterium 10%
(minimalny termin realizacji zamówienia -- 20 dni, maksymalny -30 dni)

GOTOWOSC DO DOKONANIA POPRAWEK l ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH
(w przypadku takiej potrzeby wg karty zmian konstrukcHnych) waga kryterium 30oZo.

Wykonawca określi wymagania na jak długo przed ll i 111 terminem dostawy, Zamawiający będzie
miał obowiązek zgłoszenia konieczności dokonania poprawek i zmian (minimalny termin
zgłoszenia konieczności dokonania poprawek i zmian wynosi 30 dni, maksymalny -- 40 dni).

Ocena ofert bedzie następowała w dwóch etapach

1)

2)

Ocena ważności oferty dokonana będzie na podstawie złożonych dokumentów. Wykonawca musi

dla ważności oferty spełnić wymagania fomlalne Zamawiającego określone w niniąszym
ogłoszeniu.

Oferty uznane za ważne będą oceniane oddzielnie dla każdą części, zgodnie z wzorami

W kryterium - CENA

ocena punktowa
najniższa cena z rozpatrywanych ofert

cena badanej oferty
x 100 punktów x waga procentowa

W kryterium - CZAS REALIZACJI

ocena punktowa
najkrótszy czas realizacji z rozpatrywanych ofert

--- x 100 punktów x waga prowntowa
czas realizacji badano oferty

W kryterium - GOTOWOSC DO DOKONANIA POPRAWEK l ZMIAN
KONSTRUKCY.NNYCH

ocena punktowa
najkrótszy czas gotowości do dokonania poprawek i zmian

--- x 100 punktów x waga procentowa
czas gotowości do dokonania poprawek i zmian badanej oferty
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Med & Life Sp. z o.o.
AI. Marii Dąbrowskiej 45 ,05-806 Komorów

Tel.: (22) 759-15-15, fax: (22) 759-15-19
e-mail: biuro@medandlife.com, www.medandlife.com

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria. Oferta
wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Wybrana
zostanie ofertar która uzyska największą liczbę punktów. Pozostałymi---ofertom, wypełniającym
wymagania formalne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miąsc po
przecinku, zgodnie z regułą matematyczne.
Jeżeli dwie lub więcd ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli po zastosowaniu powyższego
kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną
ostateczne negocŁjacje cenowe z Wykonawcami.

3.

xnl. INFORMACJA O W\LIKU POSTĘPOWANIA

l Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieszcza w bazie konkurencŃności - na stronie
intemetowd wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczoną
do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencŃnosci.funduszeeurope] tkie.gov.pl),
wysyła do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę oraz zamieszcza na stronie intemetową
wvwv.medandlife.com

Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół
postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem załączników.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniąszą spośród
pozostałych ofert.

2

3.

XIV. ZAWARCIE UMOWY

l

2.

Wykonawca podpisze umowę po ogłoszeniu wyników postępowania. Umowa będzie zawierała
wszystkie postanowienia wynikające ze złożonej oferty, ogłoszenia o zamówieniu oraz wynikające
z odpowiedzi udzielonych Wykonawcom w ramach prowadzonego postępowania.
Zmiana umowy w stosunku do treści złożono przez Wykonawcę oferty po jej zawarciu jest
dopuszczalna, pod warunkiem, że:
1) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
2) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
3) pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacŃne, z których Zamawiający zamierza

skorzystać.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Wamnki ww.

1) zmiana terminu realizacji zamówienia ze względu na niemożliwą do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okoliczność prawną, ekonomiczną, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności;

2) zmiany świadczenia na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia;
3) zmiany zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego oraz ze względu

na sytuacje, których Zamawiający nie mógł przewidzieć;
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy

konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zamówienia.

zmian
3.
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Med & Life Sp. z o.o.

AI. Marii Dąbrowskiej 45 ,05-806 Komorów
Tel.: (22) 759-15-15, fax: (22) 759-15-19
e-mail: biuro@medandlife.com, www.medandlife.com

4. Strona umowy wystęPUJąca z propozycją zmiany umowy powinna wskazać korzystne dla
Zamawiającego aspekty wprowadzenia takie zmiany pod względem ekonomicznym technicznym
czy też finansowym. Zamawiającemu po otrzymaniu propozycji przysługuje 14 --dniowy termin na
ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny z odmową wprowadzenia zmian do

Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemną w postaci aneksu.
umowy

5.

xv. UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny.

ZAŁĄCZN IKI

l
2

3

4

5
6.

Formularz oferty;
Minimalne wymagania Zamawidącego oraz dodatkowe informaqe techniczne;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych;
Projekt umowy;
Rysunki orientacŃne.

etl & l-łfi1 5P. z o'u'/l

F
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Med & Life Sp. z o.o.

AI. Marii Dąbrowskiej 45 ,05-806 Komorów

Tel.: (22) 759-15-15, fax: (22) 759-15-19
e-mail: biuro@medandlife.com, www.medandlife.com

Załącznik nr l

FORMULAJłZ OFERTY

Zamawiający

Med & Life Sp. z o. o
0$806 Komorów

AI. Marii Dąbrowskiej 45

Nazwa Wykonawcy

REGON: l. .1. .l L] ] ].].

.1NIP

Adres siedziby

kod mtqscowosc

województwo powiat

ulica nr domu nr lokalu

intemet: http://

e-mail

numer kierunkowy tel. faks

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ,,Zakup elementów
konstrukcyjnych aplikatora leżanka i aplikatorów pierścieniowych", oferuje/my wykonanie
zamowienia:

za cenę zł brutto

(słownie: .),
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Med & Life Sp. z o.o.
AI. Marii Dąbrowskiej 45 ,05-806 Komorów
Tel.:(22) 759-15-15, fax:(22) 759-15-19
e-mail: biuro@medandlife.com, www.medandlife.com

w tym cenajednostkowa

a) Obudowa apłikator:leżanka zł brutto;

b) karkas 300 mm zł brutto;

c) karkas 400 mm zł brutto;

zł brutto;d) karkas 500 mm

e) karkas 850 mm zł brutto

Pierwszy etap dostawy zrealizujemy w czasie dni od podpisania umowy

Zobowiązujemy się wprowadzić ewentualne poprawki i zmiany do zamówionych elementów
zgodnie z kartą zmian konstrukcyjnych, przy jednoczesnym wymogu by Zamawiający zgłosił
konieczność dokonania poprawek i zmian na ......... dni wcześniej przed terminem ll i lll
dostawy.

OSWIADCZENIA

l

2.

3.

4.

Zamówienie realizować będziemy w temlinie do 30. 10.2017 r. (ll etap dostawy) oraz do 30.04.201 8 r.

(lll etap dostawy);

W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia, akceptujemy wamnki w nim zawarte i uznajemy się za

związanych określonymi w nim zasadami postępowania;

Uważamy się za związanych ninidszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOW'IENIA

l Załączony do ogłoszenia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, midscu
i temlinie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest

e-mail tel./fax
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Med & Life Sp. z o.o.
AI. Marii Dąbrowskiej 45 ,05-806 Komarów

Tel.:(22) 759-15-15, fax:(22) 759-15-19
e-mail: biuro@medandlife.com. www.medandlife.com

PODWYKONAWCY

Prace objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy Wkonać bez udziału/zudziałemw podwykonawców

(jeżeli jest to wiadome, należy podać równeż dane proponowanych podwykonawców). Następujące
prace zamierzmy zlecić podwykonawcom:

1)

2)

(część zamówienia) (imię nazwisko, nazwa, adres pocztowy)

Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolano ponumerowanych

Infomlaclje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............ do ... ... ... stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są: ''''''ż

1.

la

2.

3.

4.

Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczątka)

(Miąsce i data)

l.Jwaga:
' Łączna cena ofertowa bmtto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizaqą przedmiotu zamówienia

zgodnie z ogłoszeniem i zawiera podatek VAT.
I'+ INiepotrzebna skreślić
R++ Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem
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Med & Life SP. z o.o.
AI. Marii Dąbrowskiej 45 ,05-806 Komorów
Tel.:(22) 759-15-15, fax:(22) 759-15-19
e-mail: biuro@medandlife.com, www.medandlife.com

Załącznik nr la

Obudowa aplikatora leżanka

Minimalne wymagania Zamawiającego Dodatkowe informacje techniczne

Obudowa aplikatora leżanki wykonana w
technologii kompozytowd z wykorzystaniem
mat szklanych i żywią poliestrowych
Wymiary: 1960 mm x 670 mm x 190 mm
Obudowa typu korpus - ,,skorupa" pusta w
środku.

W gómd ścianie leżanki:
e dwa otwory montażowy o wymiarach

560mm x 360nml., pokryte pokiywami
e przetłoczenie "korytka" wzdłuż

krawędzi leżanki o wymiarach: 1880mm
X 600uuu.

Wymagana:
Stabilność konstmkcji: obudowa sztywna, nie
podatna na uginanie dla ciężaru do 200 kg.
Powierzchnia: gładka,
Kolor: szary lub beżowy.

(Miejsce i data) Podpisano(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)
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Med & Life SP. z o.o.
AI. Marii Dąbrowskiej 45 ,05-806 Komorów
Tel.:(22) 759-15-15, fax:(22) 759-15-19
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Karkasyaplikatorów pierścieniowych

Minimalne wymagania Zamawiającego Dodatkowe informacje techniczne

Karkas pierścienia o średnicy wewnętrznej
300.00 mm.
Szerokość: 184mm

Wykonany w technologii kompozytowd z maty
szklaną i ;Ływic poliestrowych. Na brzegach
zewnętrznych karkasu wpust o głębokości
1 5mm do nawinięcia cewki magnetyczne.

Karkas pierścienia o średnicy wewnętrzna
400.00 mm.
Szerokość: 220mm

Wykonany w technologii kompozytowd z maty
szklana i ;Ływtc poliestrowych. Na brzegach
zewnętrznych karkasu wpust o głębokości
1 5mm do nawinięcia cewki magnetycznel.

l(arkas pierścienia o średnicy wewnętrznej
500.00 mm.
Szerokość: 270mm

Wykonany w technologii kompozytowd maty
szklaną i żywią poliestrowych.
Na brzegach zewnętrznych karkasu wpust o
głębokości 1 5mm do nawinięcia cewki
m agn etycznej .

Karkas pierścienia o średńcy wewnętrzną
850,00 mm.
Szerokość: 450

Wykonany w technologii kompozytowej z maty
szklana i żywią poliestrowych.
Na brzegach zewnętrznych karkasu wpust o
głębokości 15mm do nawinięcia cewki
magn etycznej .

(Midsce i data) Podpisano(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)
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Med & Life Sp. z o.o.

AI. Marii Dąbrowskiej 45 ,05-806 Komarów
Tel.:(22) 759-15-15, fax:(22) 759-15-19
e-mail: biuro@medandlife.com, www.medandlife.com

Załącznik nr 2

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

,,Zakup elementów konstrukcyjnych aplikatora leżanka i aplikatorów pierścieniowych"

ja (imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa birmy)

oświadczam, iż spełniam/my warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez

Zamawiającego, d.

l

2

3

Posiadam/y potencjał ekonomiczny (tl. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej
i finansowo zapewnidącej wykonanie zamówienia) i techniczny do wykonania
zamowienia:

Nie została otwarta w stosunku do mnie/nas ]i](widacja, ani nie została ogłoszona
upadłość;
Nie zalegam/my z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne(z WJątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie n' całości wykonania decy4i właściwego organu)

(Midsce i data) Podpisano(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)
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AI. Marii Dąbrowskiej 45 ,05-806 Komorów
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Załącznik nr 3

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

,,Zakup elementów konstrukcyjnych aplikatora leżanka i aplikatorów pierścieniowych"

ja/my (imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas normy (nazwa firmy)

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami viykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)

2)

3)

4)

5)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co ndmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii boczne lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób

(Midsce i data) Podpisano(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)
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