
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

na dostawę artykułów elektrycznych

28/ZA/17

Zatwierdzam:

Świętochłowice,  dnia 10.10.2017 r.

                                                                           

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33 720 000,00



Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa artykułów elektrycznych.

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:
31.00.00.00 – 6 – Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31.53.10.00 – 7 – Żarówki
31.50.00.00 – 7 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania
Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest  w trybie konkursu ofert,  zgodnie
z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
2017 poz. 1579 t.j.). 

Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego w zamkniętej kopercie zaadresowanej:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
z dopiskiem: 

„Oferta na dostawę artykułów elektrycznych, znak sprawy 28/ZA/17”

2. Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2017 roku o godzinie 10.00.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Sprzedającego po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej 
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Załączniku 
nr 1 (Formularz ofertowy) do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert) ponosi Wykonawca.

Rozdział V. Związanie ofertą
Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Rozdział VI   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

  



     kryterium – cena – 90%
     kryterium – termin płatności - 10%

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Kryterium cena = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 90 
Kryterium termin płatności:
Oferta z terminem płatności – 30 dni otrzyma 0 pkt;
Oferta z terminem płatności – 40 dni otrzyma 2 pkt;
Oferta z terminem płatności – 50 dni otrzyma 5 pkt;
Oferta z terminem płatności – 60 dni otrzyma 10 pkt
Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą.
1.  Zamawiający  dopuszcza  porozumiewanie  się  z  Wykonawcami  oprócz  formy  pisemnej  również

formę elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl
2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie procedury postępowania:
Jacek Drażyk, fax.: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia:
Stefania Korzeczek, fax.: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

nazwa: …...........................................................................................................................

siedziba: …........................................................................................................................

nr telefonu/faksu: …..........................................................................................................

e-mail: …..................................................

nr NIP: …..................................................

nr REGON: …...........................................

Dostawa artykułów elektrycznych 

Pakiet I – Artykuły elektryczne

L.p Asortyment j.m. ilość cena netto
wartość
netto 

% Vat wartość brutto 
nazwa

handlowa

1. Świetlówka 18 W/74 (C) szt. 600

2. Świetlówka 36 W/74 (C) szt. 400

3. Świetlówka 58W dł. 940mm (C) Szt. 20

4. Świetlówka do lampy bakteriobójczej TUV TL – G30W szt. 60

5. Świetlówka TDL 36 W – 1/33 szt. 30



6. Zapłonniki 4-22W szt. 250

7. Zapłonniki 4-65W szt. 200

8. Żarówka tradycyjna (w kształcie gruszki) 40W 230V (C) szt. 500

9. Żarówki tradycyjna (w kształcie gruszki) 60W 230V (C) szt. 300

10.
Żarówka LED 10W 230V E27, kąt świecenia min. 270o, światło 
ciepłe żółte, min. 20.000 cykli

szt. 50

11. Żarówka 100W-12V GV 6.35 szt. 5

12. Żarówka energooszczędna 11W/827E-27 trwałość min 6 lat szt. 10

13. Żarówka energooszczędna 14W/827-27 trwałość min 6 lat szt. 10

14. Żarówka świecowa z małym gwintem 40W szt. 20

15. Żarówka 12V 35W bezcieniowa (C) szt. 30

16. Żarówka 24V 40W bezcieniowa (C) szt. 10

17. Żarówka halogenowa 12V gwint GV6.35 50W szt. 10

18. Żarówka halogenowa 24V gwint GV6.35 50W (C) szt. 20

19. Żarówka halogenowa 50W GU 10 230V szt. 30

20. Żarówka halogenowa 50W GU 5,3 230V szt. 30

21. Żarówka halogenowa LH58 24V 65W (C) Szt. 10

22. Żarówka bagnetowa Ba15d 28V 10W szt. 10



23. Żarnik halogenowy 100W 230V R7s (C) szt. 15

24. Żarnik halogenowy 120W 230V R7s (C) szt. 15

25. Żarnik halogenowy 150W 78mm (C) Szt. 30

26. Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 8W (C) szt. 50

27. Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 16W (C) szt. 10

28. Oprawa LFTH 150W78MM szt. 5

29. Oprawa Rastrowa 2 x 36W n/t, p/t (C) szt. 50

30. Oprawa Rastrowa 4 x 18W n/t, p/t (C) szt. 50

31. Plafoniera 100W szt. 20

32. Gniazdka p/t podwójne z uziemieniem szt. 30

33. Gniazdka p/t pojedyncze z uziemieniem szt. 30

34. Gniazdka n/t podwójne z uziemieniem szt. 15

35. Gniazdka n/t pojedyncze z uziemieniem szt. 15

36. Gniazdka p/t podwójne hermetycznie z uziemieniem szt. 10

37. Gniazdka p/t pojedyncze hermetycznie z uziemieniem szt. 10

38. Gniazdka n/t podwójne hermetycznie z uziemieniem szt. 10

39. Gniazdka n/t pojedyncze hermetyczne z uziemieniem szt. 10

40. Wtyczka 16A2P+O szt. 10



41. Wyłączniki p/t pojedyncze (C) szt. 20

42. Wyłączniki p/t podwójne (C) szt. 20

43. Wyłączniki schodowe szt. 10

44. Puszki p/t – przekrój 60 szt. 10

45. Puszki p/t – przekrój 80 szt. 10

46. Puszki p/t podwójne – przekrój 60 szt. 5

47. Puszki elektryczne natynkowe szt. 10

48. Puszki elektryczne natynkowe hermetyczne szt. 10

49. Listwa zaciskowa 6 mm2 szt. 10

50. Listwa zaciskowa 10 mm2 szt. 10

51. Taśma izolacyjna czarna szt. 20

52. Latarka halogen – led (bateria R20 obudowa metalowa) szt. 5

53. Bezpiecznik 20A (C) szt. 30

54. Bezpiecznik 50A szt. 10

55. Bezpieczniki 16A (C) szt. 50

56. Przedłużacz z uziemieniem 5 gniazd x 5m szt. 20

57. Przedłużacz z uziemieniem 5 gniazd x 3m szt. 5

58. Przedłużacz bębnowy z uziemieniem 25m, 4 gniazda szt. 2



59. Listwa zabezpieczająca (przeciw-napięciowa) 5 gniazd x 5 m szt. 5

60. Listwa elektroinstalacyjna 25x15 szt. 30

61. Listwa elektroinstalacyjna 18x12 szt. 20

62. YDYp 3x1,5 km 0,5

63. YDYp 3x2,5 km 0,2

64. Przewód do sygn. Poż. YnTKSY e wk 1x2x0,8 (C) km 0,1

65. Przewód UTP kat. 5e km 1

66. Wtyk zaciskany RJ45 /a 100szt/ op. 2

67. Wtyk zaciskany RJ11 4 pin /a 50szt/ op. 1

68. Szczypce zaciskowe do wtyków sieciowych / telefonicznych szt. 1

69. Rozdzielnia RP 24S ( z zamkiem) szt. 2

70. Rozdzielnia RP 36S ( z zamkiem) szt. 2

71. Kabel telefoniczny płaski czterożyłowy km 0,1

72. Gniazdko telefoniczne (RJ11) podwójne n/t szt. 5

73. Gniazdko telefoniczne (RJ11) pojedyncze n/t szt. 5

74. Gniazdko sieciowe (RJ45) podwójne n/t szt. 10

75. Gniazdko sieciowe (RJ45) pojedyncze n/t szt. 10



76. Bezpiecznik 25A (C) szt. 30

ŁĄCZNIE

(artykuły oznaczone (C) przewidywane są do zamawiania w trybie CITO – do 24 godzin od zamówienia - pod warunkiem 
umieszczenia przez Zamawiającego na zamówieniu dopisku TRYB CITO)

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1. Oświadczamy, że zawarty w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Załącznik nr 2 do SWKO) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobo -
wiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej dzia-
łalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim poten -
cjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

              Ogółem wartość  zamówienia dla Pakietu I: ......................................................................................... złotych netto

Słownie: ...............................................................................................................................................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I: ......................................................................................... złotych brutto

Słownie: ..............................................................................................................................................................................................................................

Termin płatności faktur ….... dni od daty otrzymania faktury 

Cena oferty zawiera w sobie Koszt Gospodarowania Odpadami dla wszystkich artykułów, których koszt
ten dotyczy.

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

       Pieczęć i podpis



Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego 
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwanym dalej Zamawiającym

a

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

NIP: ……………………………… REGON: …………………….

reprezentowanym przez

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

zwaną dalej Wykonawcą

§1

1. Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na dostawę
artykułów elektrycznych, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 t.j.), zgodnie z ofertą z dnia ………….2017 r.,
stanowiącą załącznik do umowy.

§2

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1,  powinien być dostarczany do Magazynu przy ul. Cho-
rzowskiej 36, 41- 605 Świętochłowice - dostawa następowała będzie sukcesywnie zgodnie z czę-
ściowymi zamówieniami, składanymi w trybie przewidzianym niżej w ust. 3, w ciągu 12 miesięcy.

  



2. Czas  trwania  umowy –  12  miesięcy od daty zawarcia,  tj.  od  dnia  ..................2017 r.   do  dnia
………….2018 r.

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1, dostarczany będzie w ciągu 3 dni od daty złożenia zamó-
wienia  przez  Zamawiającego  za  pomocą  faksu,  maila  na  nr  ........................................,  na
adres ..........................................................

4. Artykuły oznaczone (C) dostarczane będą do 24 godzin od daty złożenia zamówienia jeżeli Zama-
wiający umieści na zamówieniu adnotację  TRYB CITO. W innym przypadku obowiązuje termin
wymieniony w §2 ust. 3.

5. Koszty transportu przedmiotu umowy do Magazynu przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochło-
wice ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.

6. Przedmiot umowy będzie zamawiany w zależności od potrzeb.
7. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne. 
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu umowy w ilościach maksymalnych,

określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia,  a  Wykonawca nie  będzie wnosił
roszczeń z tego tytułu.

9. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, któ-
ry stanowi oferta Wykonawcy, zawierają Koszt Gospodarowania Odpadami i obowiązują przez cały
okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8 ust.1.

10. Szacunkowa  wartość  umowy określona  została  na  kwotę:  ……………….........………..  zł  netto
(słownie: …………................................... złotych), ……………….........……….. zł brutto (słownie:
…………................................... złotych)..

11. Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, z wymaganymi prawem atesta-
mi i dopuszczeniami oraz będzie posiadał gwarancję nie krótszą niż producenta. Roszczenia z gwa-
rancji będą realizowane za pośrednictwem Wykonawcy.

12. Strony ustalają następujące osoby do kontaktu:
- ze strony Wykonawcy: ………………………….., tel.: ……………………….
- ze strony Zamawiającego: ………………………., tel.: ……………………….

§3

1. Strony przyjmują miesięczny system rozliczania należności. Zamawiający zobowiązuje się dokonać
zapłaty należności za dostawy przedmiotu umowy w okresie jednego miesiąca, przelewem na konto
Wykonawcy w ciągu ….. dni od daty otrzymania faktury, która zostanie wystawiona na koniec mie-
siąca kalendarzowego po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone przez Za-
mawiającego na pisemnych, pod rygorem nieważności, dowodach dostaw. Za dzień zapłaty uważa
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie  zwłoki  w dokonaniu  zapłaty Wykonawcy przysługują  ustawowe odsetki  za  opóźnienia

i zrzeka się wszelkich innych roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów.
4. Faktura VAT wskazana w ust. 2 w opisie musi zawierać numer umowy, do której zostaje wystawio-

na.
5. Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do
tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności
umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważ-
ności

  



§4

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad
jakościowych w ciągu 48 godzin  od otrzymania powiadomienia.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy  na  towar  wolny  od  wad
i uzupełnić  braki  ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili  rozpatrzenia
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§5

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości  10%  szacunkowej  wartości  umowy w przypadku realizacji  przez  Wykonawcę

przedmiotu  umowy,  w  sposób  nienależyty,  sprzeczny  z  umową,  rażącego  zaniedbania  oraz
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

b) w wysokości  10% szacunkowej wartości umowy gdy  Zamawiający albo Wykonawca odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

c) w wysokości  1% szacunkowej  wartości  umowy,  za  każdy dzień  opóźnienia  w dostarczeniu
przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad, czy też
uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy .

d) w wysokości 10% szacunkowej wartości umowy za naruszenie zakazu określonego w §3 ust. 5
umowy.

2. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrące-
nie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego
faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Strona zobo-
wiązana ureguluje na wskazany rachunek bankowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
doręczenia wezwania.

3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. Nie
dotyczy to sytuacji wskazanych w ust 1 lit. b).

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, gdy
szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego.

§6

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych jeżeli szkoda jest na wyższą kwotę niż wynika z ustalonych kar
umownych lub wystąpiła z innego tytułu

§7

1.  Zamawiający ma  prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a)  nie  rozpoczęcia,  porzucenia,  opóźnienia  wykonywania  obowiązków  przez  Wykonawcę,

wynikających  z  niniejszej  umowy  w  wyznaczonym  terminie,  dające  podstawę
do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany, za co ponosi
odpowiedzialność  Wykonawca.  Zaistnienie  wskazanych  okoliczności,  zwalnia

  



Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
c)  jeżeli  Wykonawca będzie realizował  przedmiot  umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny

z umową  Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę  do  zmiany  sposobu  wykonania
wyznaczając  Wykonawcy  w  tym  celu  odpowiedni  termin,  a  po  bezskutecznym  upływie
wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

2. Z prawa do odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od daty powzięcia
informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie na podstawie ust. 1 lit. b), c) nastąpi
ze skutkiem et nunc a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części
umowy. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umow-
nych.

§8

1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypad-
kach:
a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę,
b) zmiany stawki podatku VAT,
c) konieczności przedłużenia terminu umowy w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiające-

go w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego  przedmiotu umowy - przy zachowaniu
dotychczasowej ceny,

d) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez
Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.

2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą mieć formę  pisemną.

§10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§11

Integralną częścią umowy są:
- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do umowy.
- Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

§12

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

ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 
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