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Uchwała Nr 161/2008
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 marca 2008 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia treści
zaproszenia do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zam ówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZO Z w Łowiczu w ramach realizacji
projektu pn. „ Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych” .
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806;
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)
oraz na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§1. Zatwierdza się w ybór form y udzielenia zam ówienia publicznego, którego
przedmiotem jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZO Z w Łowiczu w ramach realizacji
projektu pn. „Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych" w trybie
zamówienia z wolnej ręki.
§2. Zatwierdza się treść zaproszenia do negocjacji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego
dla ZOZ w Łowiczu w ramach realizacji projektu pn. „Rehabilitacja szansą godnego życia
osób niepełnosprawnych”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały Nr 161/2008
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 marca 2008 r.

Łowicz, dnia

(Wykonawca)

Zaproszenie do negocjacji

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki,
którego przedmiotem jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ w Łowiczu
w ramach realizacji projektu pn. „Rehabilitacja szansą godnego życia osób
niepełnosprawnych”.
Przedmiotem negocjacji będą warunki dostawy sprzętu rehabilitacyjnego,
którego opis jest zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w
o skontaktowanie się celem ustalenia terminu negocjacji.

postępowaniu

prosimy

Załącznik nr 1
do zaproszenia do negocjacji

Informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem je st zakup sprzętu
rehabilitacyjnego dla ZOZ w Łowiczu w ramach realizacji projektu
pn. „ Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych” .
I. Zamawiający
Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz
II. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu:
Pozycja 1
Urządzenie do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości - 1 kpi
1.
2.
3.
4.

W

5.
6.
7.
8.
9.

aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej
sterownik przenośny
generowana częstotliwość 27,12 MHz
automatyczne dostrajanie w zakresie 0 -1 0 0 W przy emisji ciągłej i 0 - 200 W
przy emisji impulsowej
czas trwania impulsu do 400 mikrosekund
częstotliwość dostrajania w 5 etapach od 10 do 400 Hz
zegar do 30 minut
akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola
wyposażenie:
- 2 gumowe aplikatory
- podkłady filcowe
- aplikator okrągły o średnicy 14 cm
- przewód do aplikatora
- ramię do aplikatora okrągłego
- wózek pod aparat na kółkach ze schowkiem na akcesoria

Pozycja 2
Leżanka do fizykoterapii - 2 szt.
1. leżanka drewniana tapicerowana z uchylnym zagłówkiem regulowanym skokowo
w trzech zakresach
2. wymiary:
- długość
185 cm + /-10%
- szerokość
65 cm + /-10%
- wysokość
70 cm + /-10%
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Pozycja 3
Fotel do ćwiczeń oporowych zginaczy i prostowników stawu kolanowego - 1 szt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych
siedzisko i oparcie tapicerowane
regulacja oparcia w zakresie 0-90°
pas do stabilizacji ud
dwa zespoły oporowe
konstrukcja stalowa z umieszczonymi obciążeniami

Pozycja 4
Wycinek walca z sandałami - 1 szt.
- drewniany wycinek walca z dwoma sandałami

Pozycja 5
Wycinek kuli z sandałami - 1 szt.
- drewniany wycinek kuli z dwoma sandałami

IV. Termin realizacji zamówienia i miejsce dostaw
1. Termin realizacji zamówienia upływa 04.04.2008 r.
Termin dostawy nie będzie podlegał nagocjacjom.
2. Miejscem wykonania dostawy jest:
Gabinet Fizjoterapii ZOZ w Łowiczu
ul. Kaliska 6, 99-400 Łowicz
V. Termin i miejsce negocjacji
W celu uzgodnienia terminu negocjacji, które odbędą się w siedzibie Zamawiającego
pod adersem:
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz,
prosimy o skontaktowanie się z jedną z niżej wymienionych osób:
Joanna Jaros
tel. (0 46) 837 28 98
Edward Reske
tel. (0 46) 830 01 11
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) posiadają uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655).
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VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne
wymagane dokumenty.
1) oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (Załącznik nr 3 do zaproszenia
do negocjacji);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert - złożony w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby uprawnioną
do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";
3) ważne dopuszczenia do obrotu i do używania - zgodnie z ustawą z dnia
20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896
z późn. zm.) - dla każdego wyrobu medycznego.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli uprawnienia osób podpisujących dokumenty lub uczestniczących
w negocjacjach
nie wynikają z dokumentów rejestrowych konieczne
jest przedstawienie stosownych pełnomocnictw.
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I
Załącznik nr 2
do zaproszenia do negocjacji

UMOWA NR
Zawarta w dniu....................r. pomiędzy Powiatem Łowickim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego,
w imieniu którego działają:
1) .......................................

2)

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

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a firm ą ................ (Wykonawca), reprezentowaną przez ...................................... ,
którego reprezentację potwierdza zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej pod numerem..................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ w Łowiczu w ramach
realizacji projektu pn. „Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych”
0 parametrach ustalonych w trakcie negocjacji i jakości zgodnej z normami
1obowiązującymi przepisami.

§2
1. Termin realizacji zamówienia upływa 04.04.2008 r.
2. Za termin realizacji zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru
sprzętu.
§3
1. Miejscem wykonania umowy je s t:
Gabinet Fizjoterapii ZOZ w Łowiczu
ul. Kaliska 6, 99-400 Łowicz
2. Dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§4
1. Wykonawca dostarczy następujący sprzęt:

i

\

2. Wartość zamówienia strony ustalają na:
cenę netto w wysokości:..............................................................................................zł
słownie złotych:...............................................................................................................
cenę brutto / wraz z podatkiem VA77 w wysokości: .................................................. zł
słownie złotych...............................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości............................................................................... zł
słownie złotych:...............................................................................................................
3. Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje: wartość sprzętu, koszt dostarczenia,
uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi, koszt konserwacji
i przeglądów w okresie gwarancji, jeżeli są wymagane.
4. Kwota określona w ust. 2 nie może ulec zmianie.
§5
1. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną
na podstawie protokołu odbioru sprzętu.
2. Fakt ura za przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Faktura może zostać wystawiona po przekazaniu sprzętu do eksploatacji, wydaniu
pełnej dokumentacji technicznej Zamawiającemu, po przeszkoleniu pracowników
w zakresie obsługi zainstalowanego i uruchomionego sprzętu oraz po wydaniu
stosownych zaświadczeń, certyfikatów, jeżeli są one wymagane przepisami prawa.
4. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie
pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 8 umowy.
§6
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt, licząc
od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji, zgodnie z protokołem odbioru
sprzętu.
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną w dniu dostawy sprzętu.
§7
1. Wykonawca zapewnia:
a) serwis gwarancyjny u Zamawiającego,
b) czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 24 godziny,
c) dostarczenie urządzenia zastępczego spełniającego wymogi określone
przez Zamawianego, jeżeli czas oczekiwania na usunięcie awarii w okresie gwarancji
będzie dłuższy niż 7 dni.
2. Po każdorazowej naprawie Wykonawca przedłuży gwarancję o czas przerwy
w eksploatacji.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy:
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
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2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
a) 10% wartości przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę
od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający,
b) odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w płatności faktury.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§11
Ewentualne spory mogące powstać w trakcie realizacji umowy strony poddają
pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
§12
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§13
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

po jednym

WYKONAWCA:

Załącznik nr 3
do zaproszenia do negocjacji

Oświadczenie

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
1.
2.

3.
4.

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z treścią niżej cytowanego
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności,
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
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przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
7)
spółki
komandytowe
oraz
spółki
komandytowo-akcyjne,
których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za pr zestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również
wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się
do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2
lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
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2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą,
lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

data

podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli wraz z pieczątką

