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Łódź, dnia 26.04.2019r. 

  

                                                                 Rozeznanie cenowe 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi  zwraca się z zapytaniem dotyczącym 

realizacji  

dostaw środków dezynfekcyjnych  

dla potrzeb  jednostek organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi,  wraz z transportem                     

do jednostek organizacyjnych Zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi 

Dzielnica - Polesie. 

 
Termin realizacji dostaw - sukcesywne dostawy w okresie dwunastu miesięcy od podpisania 

umowy. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamawianych ilości  w uzależnieniu               
od  bieżących potrzeb, bez konsekwencji finansowych. 
 
Koszty transportu ponosi wykonawca/dostawca.  
 
Wartość   niniejszego   zamówienia   nie   przekracza   równowartości   kwoty   30 000   euro, 

w związku z powyższym nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

 
Oferty cenowe można przesyłać drogą elektroniczną do dnia  14 maja 2019r.  do godz. 

14:00 na adres przetargi@mcmpolesie.pl 

 
Osoby do kontaktu: 
 
W sprawach merytorycznych – Anna Rawska – Pielęgniarka Przełożona Zakładu                      
                                        tel.:  42 20-84-806.         
                                                  
W sprawach formalnych  – p. Anna Urbańczyk – St. Inspektor ds. zamówień   
                                            publicznych  tel. 42 20-84-813. 
 
          
       
  

  

 

W załączeniu: 

1. Wykaz zamawianych pozycji – formularz cenowy. 

2. Wzór umowy. 

mailto:przetargi@mcmpolesie.pl
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Wykaz zamawianych pozycji. 

 Formularz cenowy 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Wielkość op. Jm. 

Szacu

nkow
a ilość 

"j.m." 
na 12 

m-cy 

Cena 

jednos
tkowa  

netto 

/ op. 

Wartość 
netto 

/e x f/ 

VAT  

(%) 

Wartość 

brutto  w zł 

a b c d e f g h i 

1 

Preparat alkoholowy do szybkiej 
dezynfekcji małych powierzchni i miejsc 

trudnodostępnych ze spryskiwaczem o 
szerokim spektrum mikrobójczymi krótkim 

czasie ekspozycji 30 sekund. Preparat nie  

może zawierać substancji drażniących. 

1000 ml                    
z 

atomizerem 

Op. 350          

2 

Preparat w postaci aktywnej piany 

przeznaczony do zwilżania i dezynfekcji 

zanieczyszczonych organicznie narzędzi 
chirurgicznych, powierzchni o pełnym 

spektrum działania: B, F, Tbc, V ,S 

1000 ml                            

z 
atomizerem 

Op. 20                 

3 

Preparat na bazie alkoholu etylowego 85% 

do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji 
rąk oraz antyseptyki skóry przed 

iniekcjami. Preparat o szerokim spektrum 

mikrobójczym. Zawierający substancje 
pielęgnujące. Spectrum wirusy Noro, 

Adeno, Polio w czasie 30 sek. 

100 ml                             

z 

atomizerem 

Op. 100                       

250 ml                              

z 

atomizerem 

Op. 200                  

1000        ml Op. 400                           

4 

Dozownik ze stali nierdzewnej bez 

elementów plastikowych. System 

zamknięty z ramieniem dozującym do 
opakowań 1000ml kompatybilny z pozycją 

3. 

 Szt. 180            

5 

Bezalkoholowe chusteczki do mycia i 
dezynfekcji wyrobów medycznych i 

powierzchni o szerokim spektrum 
mikrobójczym (warunki brudne) B,F, Tbc, 

V (BVDV,HIV,HBV,HCV,Noro,),S. 

100        szt. Op. 100                   

6 

Preparat na bazie pochodnych związków 
amonowych do dezynfekcji narzędzi i 

wyrobów medycznych  o szerokim 
spektrum bójczym i niskim stężeniu 

roztworu roboczego. 

1000        ml Op. 10                     

                                                                                                            SUMA 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

.............................................................................................................. 
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 



          AAddrreess  ssiieeddzziibbyy::    uull..  AAnnddrrzzeejjaa  SSttrruuggaa  8866,,    9900--555577  ŁŁóóddźź 
          NNIIPP::  772277--2244--0088--667700,,      RREEGGOONN::  000000331166339933 
          CCeennttrraallaa::  tteell..::    4422    2200--8844--880000        SSeekkrreettaarriiaatt::  tteell..::    4422    2200--8844--881100 
          EE--mmaaiill::  sseekkrreettaarriiaatt@@mmccmmppoolleessiiee..ppll 
          SSttrroonnaa::  wwwwww..mmccmmppoolleessiiee..ppll                                   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

WZÓR UMOWY  

  

UMOWA  Nr …. /2019r.  
dostawa leków podstawowych i stomatologicznych 

   

zawarta w dniu  ……………………….  pomiędzy : 
 
Firmą                      

……………………………………………………………………………….                                      
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………….                                                         

Adres siedziby: …………………………………………………...………… 
NIP: ………………………                                   Regon: ……..………………                                                                                                   
którą reprezentuje:                                                                                                                                    

………………………………………………………...…………………….. 
zwaną dalej Wykonawcą 

 
a Firmą                                                                                      
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „POLESIE” W ŁODZI                       
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139233                                 

Adres siedziby:  ul. Andrzeja Struga 86 , 90-557 Łódź.                                 
NIP: 7272408670                   Regon: 000316393                                               
którą reprezentuje:                                                
Monika Nogala -    Dyrektor                                          
zwaną dalej Zamawiającym 
 

  § 1 

Umowę niniejszą Strony zawierają w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -               
Prawo zamówień publicznych - ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  poz. 
1986).   
       § 2 

1.  Wykonawca  zobowiązuje się do realizacji sukcesywnych  dostaw  środków   
dezynfekcyjnych  wskazanych w załączniku nr 1  do niniejszej umowy, w ilościach oraz cenach   
jednostkowych w nim określonych. 

2.  Strony ustalają, że ceny określone w załączniku nr 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania  
umowy. Zmiany cen Strony dopuszczają jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.  

3.  Wartość umowy ustala się na łączną kwotę : 
 netto    ……………………….. zł   słownie: ………………………………………………………….. 

     brutto   ……………………… zł  słownie: ………………………………………………………….. 
4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamawianych ilości  w uzależnieniu                   
     od bieżących potrzeb,  bez konsekwencji finansowych. 

 
  § 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dostawy w terminie 5 dni  roboczych od dnia 
powiadomienia pisemnie (faksem lub elektronicznie) przez Zamawiającego o wielkości  i zakresie   
zamówienia. 

2. Wykonawca wykona dostawę w godzinach 800 - 1500,  własnym transportem  i na koszt własny,       
do : 
1) Przychodnia  Nr 31, Łódź,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 15/17, 

2) Przychodnia  Nr 32, Łódź,  ul. Cmentarna 10a, 

3) Przychodnia  Nr 33, Łódź,  ul. Kasprzaka 27, 

4) Przychodnia  Nr 34, Łódź,  ul. Garnizonowa 38, 

5) Przychodnia  Nr 34, Łódź,  ul. Srebrzyńska 75, 

6) Przychodnia  Nr 35, Łódź,  ul. Wileńska 25 

7) Przychodnia  Nr 36, Łódź,  ul. Olimpijska 7a 
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8) Przychodnia Nr 37, Łódź,  ul. Kusocińskiego 140a, 

9) Przychodnia Nr 39, Łódź,  ul. Maratońska 71, 

10) Specjalistyczna Przychodnia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Łódź,  ul. A. Struga 86, 

11) Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Łódź,  ul. Gdańska 83, 

12) Laboratorium Analiz Lekarskich – punkt pobrań, Łódź,  ul. Bat. Chłopskich 14. 

 
  § 4 

1.  Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw i ich 
jakość. 

2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą  
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działania, uchybienia lub zaniechanie. 

 

  § 5 

1.  Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury do 
sekretariatu Zamawiającego. 

2.  Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane dostawy. Dostawy dodatkowe wykonane   
     bez pisemnej zgody Zamawiającego nie będą  przez niego  zapłacone. 
3.  Należności będą regulowane na konto Wykonawcy podane w wystawianych  fakturach. 

   
  § 6 

1.  Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad. 
2.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady przedmiotu zamówienia  powiadomi on  
     Wykonawcę niezwłocznie po jej stwierdzeniu (nie później jednak niż w ciągu trzech dni),  
     a  Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia  reklamacji w terminie  5 dni od daty powzięcia       
     wiadomości.  

    § 7 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                      
w formie kar umownych. 

2.   Za opóźnienia w terminie dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                             
w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, określonej  w § 2 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia. 

3.   Za opóźnienie w terminie płatności faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
4.   Całkowita wzajemna odpowiedzialność Stron z tytułu kar umownych ograniczona jest do wartości 

brutto umowy określonej  w § 2 ust. 3. 
5.  Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przekraczać będzie wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 8 
1.  Osobą  odpowiedzialną za realizację i rozliczenie postanowień niniejszej umowy  

     z ramienia Zamawiającego będzie Pielęgniarka Przełożona Zakładu  ………………………                                                                                           

     tel. ……………………………….  
2.  Wykonawca ustanawia ze swej strony do koordynacji zobowiązań umownych                                                                                                                                                  
     p.  ................................................................................................... tel. ....................................... 
 

§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na okres: od  …………………………..  do  ………………………… 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, złożonego na piśmie. 

3. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym złożono pismo dotyczące rozwiązania umowy. 

4. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy 
(powtarzających się sytuacji opóźnienia dostaw, pomyłki w ilościach lub w dostarczanym 
asortymencie itp.) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie, za porozumieniem Stron. 

 



          AAddrreess  ssiieeddzziibbyy::    uull..  AAnnddrrzzeejjaa  SSttrruuggaa  8866,,    9900--555577  ŁŁóóddźź 
          NNIIPP::  772277--2244--0088--667700,,      RREEGGOONN::  000000331166339933 
          CCeennttrraallaa::  tteell..::    4422    2200--8844--880000        SSeekkrreettaarriiaatt::  tteell..::    4422    2200--8844--881100 
          EE--mmaaiill::  sseekkrreettaarriiaatt@@mmccmmppoolleessiiee..ppll 
          SSttrroonnaa::  wwwwww..mmccmmppoolleessiiee..ppll                                   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  § 10 
Wierzytelności Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

  § 11 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

  § 12 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w  formie aneksu, 
stanowiącego integralną część umowy, podpisanego przez obie strony. 
   

  § 13  
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla Zamawiającego. 

  § 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
  WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY 


