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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W LUBLINIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 8, 20-078 LUBLIN
zaprasza
do składania ofert na
DOSTAWĘ ETYKIET
Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): 30.19.28.00 – Etykiety samoprzylepne.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w asortymentu:
 Etykiety uplastycznione, samoprzylepne na pojemniki – wymiary 101,6 x 101,6 mm (bez
nadruku) w rolkach po 450-500 szt., kolor biały do aplikacji w ujemnych temperaturach –
350.000 szt..
 Etykiety samoprzylepne, papierowe, wymiar 50x25 mm- 650 000 szt.
 Etykiety samoprzylepne, uplastycznione, wymiar zgodny z szablonem- załącznik nr 4 –
140 000 szt.
 Etykiety samoprzylepne, uplastycznione, wymiar zgodny z szablonem- załącznik nr 5 – 2 500
szt.
 Taśma barwiąca woskowa lub woskowo- żywiczna -300 mb, szer. 110 mm– 200 rolek
 Taśma barwiąca woskowa lub woskowo- żywiczna -300 mb, szer. 55 mm–200 rolek
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferta musi być kompletna. Nieuwzględnienie, chociażby jednej z zamawianych pozycji
asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1.1 (Zestawienie
parametrów granicznych) oraz Załączniku Nr 2 (Formularz cenowy).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany szablonu stanowiącego załącznik Nr 4 i 5 do
Ogłoszenia o zamówieniu, w trakcie realizacji zamówienia. O zmianie szablonu Wykonawca
zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 3 tygodnie. Zmiana
szablonu nie uprawnia Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył Próbki etykiet- (z poz. 1 i 2 formularza
cenowego) w ilości min. 30 szt. - w celu dokonania oceny jakościowej, zgodnie z kryteriami
oceny ofert zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu.
Próbki należy umieścić w oddzielnej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy i napisem:
„ Próbki – załącznik do oferty na dostawę etykiet samoprzylepnych
nie otwierać przed _________ 2018 r. godz. 12.30 .” *
*należy wpisać ostateczny termin składania ofert.

Zaleca się aby etykiety były opisane z podaniem której pozycji one dotyczą
7.

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do:
 dostarczenia przedmiotu zamówienia opakowanego i oznakowanego zgodnie z odpowiednimi
przepisami z zachowaniem właściwych dla dostarczanego towaru warunków transportu
i przechowywania,
 dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego,
w terminie wskazanym w rozdziale IV Ogłoszenia o zamówieniu,
 ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transport
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II. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie SP ZOZ , ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin (loco
magazyn).
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający
nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym
zakresie.
1.3. Zdolność techniczna i zawodowa– Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym
zakresie.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty jej podpisania.
2. Umowa może być przedłużona w formie aneksu, w przypadku, gdy do upływu terminu
obowiązywania umowy nie zostanie wybrana przez Zamawiającego całkowita ilość towaru
określonego w umowie, nie dłużej jednak niż na okres dodatkowych 6 miesięcy.
3. Jeżeli w przedłużonym okresie obowiązywania umowy nie zostanie wybrana przez
Zamawiającego całkowita ilość towaru określonego w umowie ulega ona rozwiązaniu, a
Wykonawca nie będzie składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie
wybrania całkowitej ilości towaru określonego w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej
wartości brutto umowy.
4. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie, w terminie nie dłuższym niż 14
dni od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia. Uwaga: Zamawiający nie
dysponuje rampą rozładunkową -w ramach realizacji wykonawca zobowiązany jest zapewnić
ręczny rozładunek towaru do miejsca magazynowania.
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się n/w kryteriami oceny ofert:
1. Cena oferty (wartość ogólna brutto)
2. Jakość przedmiotu zamówienia

Lp
1.

Nazwa
kryterium

Waga
w%

Opis metody
przyznawania punktów
Max. ilość punktów jaką może uzyskać oferta = 100

- 70 %
- 30 %

Podstawa oceny
Wartość brutto.

Cena oferty
Proporcje matematyczne wg wzoru:

70%

2.

Jakość
przedmiotu

najniższa oferowana cena brutto
Ilość punktów = -------------------------------------------- x 100
cena brutto oferty badanej

Punkty przyznane ofercie pomnożone zostaną przez wagę
kryterium tj. 70 %, otrzymany wynik będzie stanowić ocenę
końcową, jaką uzyskała dana oferta za kryterium „Cena
oferty” – wynik ten zostanie wprowadzony do druku
„Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”
Max. ilość punktów jaką może uzyskać oferta = 100
Proporcje matematyczne wg wzoru:

Ocena
Zamawiającego
dokonana w oparciu
o parametry oceny

_______________________________________________________________________________
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

2

Sprawa nr: RCKiK.DZ-3321/30/18
zamówienia

30 %

średnia arytmetyczna ocen członków Komisji
Ilość pkt = -------------------------------------------------------- x 100
29

Ocena jakości przedmiotu zamówienia zostanie dokonana
poprzez testowanie próbek i przyznanie punktów
za poszczególne oceniane parametry, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku Nr 1.2 do druku oferty.
Punkty przyznane ofercie zostaną pomnożone przez wagę
kryterium, tj. 30 % a otrzymany wynik będzie stanowić
ocenę końcową jaką uzyskała oferta w kryterium „Jakość
przedmiotu zamówienia” – wynik ten zostanie wprowadzony
do druku „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”

.
opisane w załączniku
1.2 do druku oferty –
na podstawie
testowanych próbek
dołączonych do
oferty.

za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczoną w
oparciu o ustalone kryteria i metodę oceny ofert.
W=C+J
gdzie:
W = Suma wszystkich przyznanych punktów,
C = Iloczyn punktów przyznanych za kryterium „Cena” i wagi procentowej kryterium,
J = Iloczyn punktów przyznanych za kryterium „Jakość przedmiotu zamówienia” i wagi procentowej
kryterium.
VI.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.
1. Cena będzie rozumiana jako DDP (wg Incoterms 2010) i musi zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia publicznego, w tym w szczególności:
a/ wartość przedmiotu umowy
b/ koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpi) i krajowego do siedziby Zamawiającego,
c/ koszty ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpi) i w kraju, do czasu przekazania go
Zamawiającemu,
d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),
e/ załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,
f/ cła i odprawy celnej (o ile wystąpią)
g/ kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),
h/ podatku VAT
2. Cenę oferty należy wyliczyć w sposób podany w formularzu cenowym.
3. Do oceny będzie brana pod uwagę wartość ogólna oferty – brutto. Cena oferty powinna być
podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Kwoty wynikające z oferty zostaną wprowadzone
do umowy i będą stanowiły podstawę wzajemnych rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą.
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
VII. ROZLICZENIA FINANSOWE:
1. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
2. Zapłata należności za każdą dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty przekazania przedmiotu zamówienia
Zamawiającemu wraz z fakturą VAT.
3. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący – art. 54 ust. 5 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
VIII. GWARANCJA:
1. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, od
daty dostawy danej partii przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
2. Szczegółowe warunki gwarancji:
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1) Reklamacje ilościowe (dot. zgodności dostawy z fakturą) Zamawiający składać będzie
Wykonawcy pisemnie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu podczas odbioru.
2) Zamawiający jest zobowiązany do składania Wykonawcy reklamacji jakościowych, pisemnie
wraz z udokumentowanym uzasadnieniem, w terminie ważności przedmiotu zamówienia.
3) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez
Zamawiającego reklamacji ilościowej i jakościowej w terminie 3 dni od daty jej otrzymania.
Uznanie reklamacji jak i brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na wniesioną reklamację w
terminie jak w zdaniu poprzedzającym (co stanowi uznanie przez Wykonawcę reklamacji)
skutkuje, że Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokona w terminie 7 dni wymiany wadliwego
przedmiotu zamówienia na zgodny z zamówieniem i wolny od wad, lub uzupełnienia dostawy
o brakującą ilość.
4) W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić
z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się
uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad
w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o wynikach ekspertyzy potwierdzających
zasadność reklamacji
6) W przypadku powtarzających się dwukrotnie uzasadnionych reklamacji jakościowych do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy, w terminie 30
dni od zakończenia postępowania reklamacyjnego zgodnie z pkt. 2) – 5). Odstąpienie od umowy
wymaga formy pisemnej. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcy przysługuje jedynie
wynagrodzenie za zrealizowane prawidłowo dostawy.
7) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, jeżeli
towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, lub jeżeli został wydany w stanie
niezupełnym.
8) Wysyłka reklamowanego przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na koszt Wykonawcy.
IX. PRZEDSTAWICELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO
KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Wyjaśnienia dotyczące niniejszego ogłoszenia oraz realizacji zamówienia można uzyskać
w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin, Dział
Zamówień, pokój 119, tel., faks: 81 442-11-90. Osobami uprawnionymi do kontaktu
z Wykonawcami są: Piotr Majgier oraz Szymon Lejawka.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres email:
sekretariat@rckik.lublin.pl. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji faksem lub pocztą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
X. WYMAGANIA DOT. PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
Ogłoszenia o zamówieniu.
3. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą:
 Wypełnione zestawienie parametrów granicznych (załącznik Nr 1.1 do Ogłoszenia).
 Formularz cenowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
 Dokument potwierdzający, że oferowane etykiety samoprzylepne i zawarty w nich klej mogą
być stosowane do etykietowania pojemników z krwią i jej składnikami.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu w zakresie praw majątkowych, zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Podpis złożony pod
ofertą powinien być opieczętowany imienną pieczątką składającego podpis. Oferta może również
być podpisana przez pełnomocnika z tym, że do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby,
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6.

7.

8.
9.
10.

.

których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego)
Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
Załączone do oferty dokumenty powinny być złożone:
1) Oświadczenia w oryginałach podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisania
oferty, podpis powinien być opatrzony (ostemplowany) imienną pieczątką podpisującego.
Ponadto oświadczenie powinno być ostemplowane firmową pieczątką wykonawcy
i zawierać datę sporządzenia.
2) Inne dokumenty według wymogów w zapytaniu powinny być podpisane, zaopatrzone
w pieczątkę firmową i datę w sposób podany w p.pkcie 1.
3) Kserokopie, wypisy, wyciągi dokumentów, które powinny być załączone do oferty zgodnie z
zapytaniem powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę (osoby)
uprawnioną do podpisania oferty, zaś podpis ostemplowany imienną pieczątką składającego
podpis.
4) W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie
tłumaczenia dokumentu na język polski, poświadczonego przez wykonawcę.
Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożył wszystkie wymagane
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 3.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, który wraz z ofertą
nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale lub który nie
złożył prawidłowych pełnomocnictw, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu. Złożone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa niniejszym Rozdziale.
Oferta nie spełniająca wymogów ogłoszenia o Zamówieniu zostanie odrzucona z uwzględnieniem
postanowień ust. 7 i 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Ogłoszenia a także
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny.

XI. INFORMACJA Z ART. 13 RODO
Zamawiający jest administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z
art. 13 RODO - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności:






wykonawcy będącego osobą fizyczną,
wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
informacji z KRK),
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;

1). W stosunku do danych osobowych w/w osób przyjmuję do wiadomości, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin, NIP: 712-24-27-252,
REGON: 431029412, nr telefonu/faksu (81) 532-53-18,
 inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie jest Piotr Jelonek, kontakt: iodo@rckik.lublin.pl, tel. 81 532-62-75
w. 60;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (Znak sprawy RCKiK.DZ3321/30/18) prowadzonym w trybie Ogłoszenia o zamówieniu o wartości nie przekraczającej
30.000 euro.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa
Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących w/w osób jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych w/w osób decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych 1);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w/w uznają, że
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
1)

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert: 14.11.2018 r., do godz. 12:00,
2. Miejsce składania ofert: Siedziba RCKiK w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8,
20-078 Lublin, Kancelaria, pokój 118
3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Oferta na dostawę etykiet
samoprzylepnych. Nie otwierać przed dniem
_____.11.2018 r. godz. 12:30” (należy
wpisać ostateczny termin składania ofert).
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie RCKiK w Lublinie,
gabinet Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych, pokój 217.
XII. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
Załączniki:
Załączniki:
1 Formularz oferty-załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
1.1 Zestawienie parametrów granicznych.
1.2 Zestawienie parametrów jakościowych
2 Formularz cenowy.
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Wzór umowy.
Szablon dla etykiet dla poz. 3 formularz cenowego
Szablon dla etykiet dla poz. 4 formularz cenowego

Lublin, dn. 06.11.2018 r.
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Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

…………………
/pieczątka firmowa/

…....................................
/miejscowość, data/

O F E R T A
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:
…...................................................................................................................................................
REGON: …....................................................................................................................................
NIP: …………………………………………………………………………………………….
ADRES WYKONAWCY:
kod pocztowy: …. …. - …. …. …..

miejscowość …..................................................................

województwo …...............................................

powiat: …..........................................................

ul. ….......................................................................................

nr ….............................................

Internet:http://….............................................................................................................................
e-mail: ….........................................................................................................................................
telefon: …...............................................

fax: …............................................................................

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale I Ogłoszenia
o zamówieniu za n/w cenę wynikającą z załączonego do oferty Formularza cenowego.
Wartość ogólna zamówienia netto wynosi: …...........................................
słownie: …......................................................................................................................
Wartość ogólna zamówienia brutto ( z podatkiem VAT w wysokości …......%)
wynosi…....................................................................... zł.
słownie: …......................................................................................................................
2. Warunki płatności:
Zapłata za należycie zrealizowaną dostawę nastąpi przelewem na konto wykonawcy w terminie 30
dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu, akceptujemy je w całości i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty upływu
ostatecznego terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i postanowienia w nim zawarte
akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Warunki gwarancji: udzielamy gwarancji jakości na okres ______ miesięcy od daty dostawy
do Zamawiającego i akceptujemy warunki gwarancji opisane w Rozdziale VI Ogłoszenia
o zamówieniu
7. Zobowiązujemy się do:
 dostarczenia przedmiotu zamówienia opakowanego i oznakowanego zgodnie
z odpowiednimi przepisami z zachowaniem właściwych dla dostarczanego towaru warunków
transportu i przechowywania,
 dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, w
terminie wskazanym w rozdziale IV Ogłoszenia o zamówieniu ,
 ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu,
8. Oświadczamy że:
 zamówienie wykonamy samodzielnie*
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część zamówienia obejmującą (podać opis) ________________________________________
___________________________________________________________________________
zamierzamy powierzyć podwykonawcom*.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku,
gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez
jego wykreślenie).
10. Integralną część oferty stanowią załączniki:
1/…………………………..
2/…………………………..
3/..........................................
.............................................
..............................................
Na ........ kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach składamy całość oferty.
............................ dnia ..........................................
* niepotrzebne skreslić

___________________________________
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy i podpisania oferty)

_______________________________________________________________________________
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

9

Sprawa nr: RCKiK.DZ-3321/30/18

.
Załącznik Nr 1.1 do Ogłoszenia o zamówieniu

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (BEZWZGLEDNIE WYMAGANYCH)
Poz. 1, 3, 4 formularza cenowego - Etykiety samoprzylepne na pojemniki w rolkach po 450-500
szt., kolor biały, uplastycznione, w/w zadania obejmują ten sam typ materiału
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Parametr wymagany
Polietylen matowy – bez nadruku.
Klej nietoksyczny charakteryzujący się wysoką jakością – do oferty załączony dokument
potwierdzający, że oferowane etykiety samoprzylepne i zawarty w nich klej mogą być stosowane do
etykietowania pojemników z krwią i jej składnikami.
Zgodność ze standardem ISBT wg Dyrektywy 2002/98/WE
Odporność etykiety i kleju na środowisko wodne.
Odporność etykiety i kleju na wirowanie o sile do 4000 x g
Etykiety łatwo zdejmują się z taśmy po wydruku
Etykiety umieszczone na podkładzie silikonowanym
Odporność etykiety i kleju na temperaturę od 20°C do -90°C
Możliwość klejenia etykiet na zamrożone produkty – aplikacja w ujemnych temperaturach
Zastosowanie do drukarek termotransferowych Citizen CLP 621

Poz. 2 formularza cenowego - Etykiety papierowe, samoprzylepne na pojemniki w rolkach po 16001700 szt. (bez nadruku), kolor biały
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parametr wymagany
Papier matowy, bezdrzewny – bez nadruku
Klej nietoksyczny charakteryzujący się wysoką jakością – do oferty załączony dokument potwierdzający,
że oferowane etykiety samoprzylepne i zawarty w nich klej mogą być stosowane do etykietowania
pojemników z krwią i jej składnikami.
Zgodność ze standardem ISBT wg Dyrektywy 2002/98/WE
Odporność etykiety i kleju na środowisko wodne
Odporność etykiety i kleju na wirowanie o sile do 4000 x g
Etykiety łatwo zdejmują się z taśmy po wydruku
Odporność etykiety i kleju na temperaturę od 2°C do 30°C
Zastosowanie do drukarek termotransferowych Citizen CLP 621

Poz 5, 6 formularza cenowego - Taśma barwiąca 300 mb w rolkach szerokość 110 i 55 mm
Lp.

Parametr wymagany

1.

Taśma barwiąca kolor czarny

2.
3.

Umożliwiająca wydruk etykiet uplastycznionych i papierowych
Zastosowanie do drukarek termotransferowych Citizen CLP 621

Poświadczam zgodność przedmiotu oferty z w/w parametrami
granicznymi:

___________________________________
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy i podpisania oferty)
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Załącznik Nr 1.2 do Ogłoszenia o zamówieniu

Zestawienie parametrów jakościowych ocenianych przez zamawiającego po
przetestowaniu próbek przedmiotu zamówienia – poz. 1 formularza cenowego,
złożonych wraz z ofertą:
Nr oferty ……….

Lp.

1
1.

Etykieta: ………………………………………………………………….
Ocena jakości dokonana
przez Zamawiającego w
Opis/istotne informacje, które
oparciu o informacje
uzyskał Zamawiający po
Oceniany parametr
uzyskane po analizie
przetestowaniu próbek –
oferty oraz po
wypełnia Zamawiający
przetestowaniu próbek.
Zakres punktacji.
2
3
4
Odporność etykiety i kleju na
wirowanie o sile do 4000 x g

Zakres punktacji:0-2 pkt.

Przyznano _____ pkt.
Zakres punktacji:0-2 pkt.

2.

Łatwość zdejmowania etykiety z
taśmy po wydruku

3.

Możliwość klejenia etykiet na
zamrożone produkty

4.

Możliwość klejenia etykiet na
produkty przechowywane w temp.
2-20 °C

5.

Odporność etykiety i kleju na
środowisko wodne

Przyznano _____ pkt.
Zakres punktacji:0-5 pkt.

Przyznano _____ pkt.
Zakres punktacji:0-5 pkt.

Przyznano _____ pkt.
Zakres punktacji:0-4 pkt.

Przyznano _____ pkt.

-------------------------------------------------------/podpis i pieczęć osoby uprawnionej zamawiającego/

Uwaga: w przypadku uzyskania podczas oceny parametru „0” pkt. oceniana oferta zostanie
odrzucona jako niezgodna z wymaganiami zawartymi w „Zestawieniu parametrów
granicznych (bezwzględnie wymaganych).”
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Zestawienie parametrów jakościowych ocenianych przez zamawiającego po
przetestowaniu próbek przedmiotu zamówienia – poz. 2 formularza cenowego,
złożonych wraz z ofertą:
Nr oferty ……….

Lp.

1
1.

2.

3.

Etykieta: ………………………………………………………………….
Ocena jakości dokonana
przez Zamawiającego w
Opis/istotne informacje, które
oparciu o informacje
uzyskał Zamawiający po
Oceniany parametr
uzyskane po analizie
przetestowaniu próbek –
oferty oraz po
wypełnia Zamawiający
przetestowaniu próbek.
Zakres punktacji.
2
3
4

Łatwość zdejmowania
etykiety z taśmy po wydruku

Możliwość klejenia etykiet
na produkty przechowywane
w temp.
2-24 °C
Odporność etykiety i kleju
na środowisko wodne

Zakres punktacji:0-2 pkt.

Przyznano _____ pkt.
Zakres punktacji:0-5 pkt.

Przyznano _____ pkt.

Zakres punktacji:0-4 pkt.

Przyznano _____ pkt.

-------------------------------------------------------/podpis i pieczęć osoby uprawnionej zamawiającego/

Uwaga: w przypadku uzyskania podczas oceny parametru „0” pkt. oceniana oferta zostanie odrzucona
jako niezgodna z wymaganiami zawartymi w „Zestawieniu parametrów granicznych (bezwzględnie
wymaganych).”
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu
FORMULARZ CENOWY
Lp

1.

2

3

4

5

6

Ilość

Cena
jednostkowa netto
podać ilość sztuk w
rolce

350.000 szt.

….. szt./1 rolka
______ zł.
za 1000 szt.

Asortyment
Etykiety uplastycznione,
samoprzylepne na pojemniki –
wymiary 101,6 x 101,6 mm
(bez nadruku) w rolkach po
450-500 szt., kolor biały do
aplikacji w ujemnych
temperaturach
Etykiety samoprzylepne,
papierowe, wymiar 50x25 mm
Etykiety samoprzylepne,
uplastycznione, wymiar zgodny
z szablonem- załącznik nr 4
Etykiety samoprzylepne,
uplastycznione, wymiar zgodny
z szablonem- załącznik nr 5
Taśma barwiąca woskowa lub
woskowo- żywiczna -300 mb,
szer. 110 mm
Taśma barwiąca woskowa lub
woskowo- żywiczna -300 mb,
szer. 55 mm

650.000 szt.

140.000 szt.

2 500 szt.

200 rolek
200 rolek

Wartość
netto

VAT
....%
kwota

Wartość
brutto

….. szt./1 rolka
______ zł.
za 1000 szt.
….. szt./1 rolka
______ zł.
za 1000 szt.
….. szt./1 rolka
______ zł.
za 1000 szt.
300mb/1 rolka
______ zł za rolkę
300mb/1 rolka
______ zł za rolkę

RAZEM:
___________________________________
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy i podpisania oferty)
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Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia
PROJEKT
Umowa Nr____/2018

zawarta dnia ………………, pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w
Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003874; NIP: 7122427252; REGON:
431029412, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora –
na podstawie pobranego w dniu ……………………ze strony internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości zgodnie z art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 986) wydruku komputerowego zawierającego aktualne dane
o Zamawiającym, stanowiącego załącznik Nr ___ do niniejszej umowy
a
................................................................................................................................................................
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w.............................. , (nr i nazwa wydziału) pod numerem KRS: .........................;
NIP: ..........................; REGON: .............................., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
....................................................................................................
na podstawie pobranego w dniu………………… ze strony internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości zgodnie z art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 986) wydruku komputerowego zawierającego aktualne dane o Wykonawcy,
stanowiącego załącznik Nr ____ do niniejszej umowy treści następujące
§1
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu
ETYKIETY
zwanych dalej przedmiotem umowy, zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy oraz jej integralną część.
§2
Wynagrodzenie
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi _______ zł. netto (słownie:
__________________________ ___/100 zł.), powiększone o podatek od towarów i usług VAT
w wysokości ___%, w kwocie ___________zł. (słownie:
______________________zł.).
2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto (cena) wynosi _____________ zł. (słownie:
__________________ ___/100 zł.)
3. Cena jest rozumiana jako DDP (wg Incoterms 2010) i zawiera wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia publicznego, w tym w szczególności:
a/ wartość przedmiotu zamówienia,
b/ koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,
c/ koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy za granicą (o ile wystąpią) i w kraju, do czasu
przekazania go Zamawiającemu,
d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),
e/ załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,
f/ cła i odprawy celnej (o ile wystąpią)
g/ kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),
h/ podatku VAT
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§3
Warunki wykonania dostawy
1. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty jej podpisania
2. Umowa może być przedłużona w formie aneksu, w przypadku, gdy do upływu terminu
obowiązywania umowy nie zostanie wybrana przez Zamawiającego całkowita ilość towaru
określonego w umowie, nie dłużej jednak niż na okres dodatkowych 6 miesięcy.
3. Jeżeli w przedłużonym okresie obowiązywania umowy nie zostanie wybrana przez Zamawiającego
całkowita ilość towaru określonego w umowie ulega ona rozwiązaniu, a Wykonawca nie będzie
składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie wybrania całkowitej ilości
towaru określonego w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej wartości brutto umowy.
4. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie, w terminie nie dłuższym niż 14
dni od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia. Uwaga: Zamawiający nie
dysponuje rampą rozładunkową -w ramach realizacji wykonawca zobowiązany jest zapewnić
ręczny rozładunek towaru do miejsca magazynowania.
5. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do:
 dostarczenia przedmiotu zamówienia opakowanego i oznakowanego zgodnie z odpowiednimi
przepisami z zachowaniem właściwych dla dostarczanego towaru warunków transportu
i przechowywania,
 dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego,
w terminie wskazanym w rozdziale ust.4 niniejszego paragrafu
 ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transport

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§4
Warunki płatności
Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Zapłata należności za każdą dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty przekazania przedmiotu zamówienia
Zamawiającemu wraz z fakturą VAT.
Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący – art. 54 ust. 5 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
§5
Warunki gwarancji
Wykonawca udzieli na przedmiot umowy gwarancji na okres…………… miesięcy, od daty
dostawy danej partii przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia
jest dobrej jakości.
Reklamacje ilościowe (dot. zgodności dostawy z fakturą) Zamawiający składać będzie
Wykonawcy pisemnie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu podczas odbioru.
Zamawiający jest zobowiązany do składania Wykonawcy reklamacji jakościowych, pisemnie
wraz z udokumentowanym uzasadnieniem, w terminie ważności przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez
Zamawiającego reklamacji ilościowej i jakościowej w terminie 3 dni od daty jej otrzymania.
Uznanie reklamacji jak i brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na wniesioną reklamację w
terminie jak w zdaniu poprzedzającym (co stanowi uznanie przez Wykonawcę reklamacji)
skutkuje, że Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokona w terminie 7 dni wymiany wadliwego
przedmiotu zamówienia na zgodny z zamówieniem i wolny od wad, lub uzupełnienia dostawy
o brakującą ilość.
W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić
z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się
uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
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7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad
w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o wynikach ekspertyzy potwierdzających
zasadność reklamacji
8. W przypadku powtarzających się dwukrotnie uzasadnionych reklamacji jakościowych do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy, w terminie 30
dni od zakończenia postępowania reklamacyjnego zgodnie z pkt. 2) – 5). Odstąpienie od umowy
wymaga formy pisemnej. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcy przysługuje jedynie
wynagrodzenie za zrealizowane prawidłowo dostawy.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, jeżeli
towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, lub jeżeli został wydany w stanie
niezupełnym.
10. Wysyłka reklamowanego przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na koszt Wykonawcy.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 5 ust. 8 oraz § 8 ust. 1 stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni w następujących sytuacjach:
1). Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął w terminie realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca w sposób rażący nienależycie wykonuje przedmiot zamówienia.
2). Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej – pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
A/. w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu
okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % ceny, o której mowa w § 2
ust. 2 umowy.
B/. w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % ceny
niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
C/. w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad w
wysokości 0,2% ceny przedmiotu zamówienia wadliwego za każdy dzień opóźnienia, licząc
od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wad lub dostarczenie przedmiotu
zamówienia wolnego od wad.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności
za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na
zasadach ogólnych.
§8

Postanowienia końcowe
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
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3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, których strony nie rozstrzygną polubownie
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego z zastosowaniem
prawa polskiego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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