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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w
Zakopanem”

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z
późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawy

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Adres:
ul. Ciągłówka 9
34-500 Zakopane
Numer telefonu:
018 20 26811
Numer faksu:
018 2068141
Adres e-mail:
sekretariat@rehabilitacja.zakopane.pl
Strona internetowa
www.rehabilitacja.zakopane.pl
NIP
734-14-54-105
REGON
000295449
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Zawartość SWZ
1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postępowania
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia
3. Tryb udzielenia zamówienia
4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji
5. Opis przedmiotu zamówienia
6. Podwykonawstwo
7. Termin wykonania zamówienia
8. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
9. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu który ch zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej
10. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp
11. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
12. Termin związania ofertą
13. Opis sposobu przygotowania oferty
14. Sposób oraz termin składania ofert
15. Termin otwarcia ofert
16. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
17. Podstawy wykluczenia
18. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie
wymagał ich złożenia
19. Poleganie na zasobach innych podmiotów
20. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja)
21. Sposób obliczenia ceny
22. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny
ofert
23. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
25. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
26. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu
wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w większej niż maksymalna liczbie części
27. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
28. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający
przewiduje takie wymagania
29. Wymagania dotyczące wadium
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30. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i
8 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
31. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o
których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo
wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów
32. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych
33. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot
34. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,
jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp
35. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
36. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 Pzp, jeżeli
zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
37. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp
38. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
39. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.
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-

Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
oraz strony internetowej prowadzonego postępowania
Wojewódzki Szpital rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Adres:
ul. Ciągłówka 9
34-500 Zakopane
NIP
734-14-54-105
REGON
000295449
Telefon: Centrala - 18-20-26-810,

-

Sekretariat - 18-20-26-811

-

Fax: 18-20-68-141

-

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:05

-

Adres strony internetowej: https://rehabilitacja.zakopane.pl

-

Adres poczty elektronicznej postępowania: zp@rehabilitacja.zakopane.pl

1.

-

Adres

elektronicznej

Skrzynki

Podawczej

(dalej

adres

ESP):

(/WSRZakopane/SkrytkaESP)
-

Konto: ING Bank Śląski S.A. o/Zakopane 72 1050 1474 1000 0022 1051 3558.

-

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia
www.rehabilitacja.zakopane.pl

3.

Tryb udzielenia zamówienia
3.1. Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z
późn. zm.).
3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie
„SWZ”, należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia.
3.3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zastosowane jest
pojęcie „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo Zamówień Publicznych, o
której mowa w pkt 3.1.
3.4. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3.5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy
Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

4.

Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.

5.

Opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy wyposażenia oraz sprzętu
medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w
Zakopanem.
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2.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż fabrycznie nowego
wyposażenia oraz sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, z podziałem na
dwa (2) pakiety:
Pakiet nr 1
1. Łóżko szpitalne szt. 20
Pakiet nr 2
1. Defibrylator AED szt. 2
2. Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń szt.2
3.
Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010
r. o wyrobach medycznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1565.), w szczególności ma być
oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem
jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny
właściwej jednostki notyfikowanej. Nie dotyczy pakietu nr 2 pkt 2.
4.
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 12 miesiące od
daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).
5.
W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada
zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba za transport
sprzętu do punktu naprawy.
5. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w
języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia.
6. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.
posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, wytrzymałość nie gorsze niż opisane
w przedmiocie zamówienia. (o udowodnionej równoważności technologicznej lub inny
równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż
oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych).
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamówienie planowane do dofinansowania
- RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA
LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 9.2.1 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet
Medyczny”.
.
Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień:
33100000-1- Urządzenia medyczne;
33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne;

6.

Podwykonawstwo
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Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
6.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
6.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
6.4. Zamawiający wymaga, aby w umowie z podwykonawcą znalazły się w
szczególności poniższe zapisy:
6.4.1. zakres usług wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z
zakresu usług wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego i
Wykonawcę,
6.4.2. wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia ustalonego
w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,
6.4.3. termin wykonania usługi przez podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę
nie może przekraczać terminu wykonania robót wynikającego z umowy
zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę,
6.4.4. umowa zawierana z podwykonawcą albo z dalszym podwykonawcą winna
zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do
żądania przedstawiania mu na każde żądanie dowodów potwierdzających
zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom albo dalszym
podwykonawcom.
6.5. Pozostałe ustalenia dotyczące podwykonawstwa zostały zawarte w projek cie
umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
6.1.

7.

Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
Pakiet nr 1 - 60 dni od podpisania umowy
Pakiet nr 2 – 30 dni od podpisania umowy

8.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
8.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
8.2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
8.2.1. zmiany terminu wykonania, w szczególności w następujących przypadkach:
1) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, osób
indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;
2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia;
3) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako
zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać
się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej;
8.2.2. zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
8.2.3. Wykonawca może:
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie
wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
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b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie,
c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
d) zrezygnować z podwykonawstwa.
9.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej
9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
9.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Ryszard Cegielski – 1822026814, w zakresie przedmiotu zamówienia; Bronisław
Miętus 182026813 – w zakresie formalnym;
9.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
9.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
9.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
9.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9.8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert i wniosków)
9.8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (innych niż wskazanych w pkt 14 SWZ), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
9.8.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email zp@rehabilitacja.zakopane.pl
9.8.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 9.8.2 adres email. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
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technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w
inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku
zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp
Nie dotyczy
11. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z
wykonawcami są:
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia –
Ryszard Cegielski tel. 182026814
w sprawach formalno-proceduralnych –
Bronisław Miętus tel. 182026813
Udzielenie wyjaśnień w godzinach pracy Szpitala: Poniedziałek-piątek 7:30-15:05.
12.1. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą do dnia – 24.11.2021
12.2. Zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp pierwszym dniem terminu związania ofertą jest
dzień, w którym upływa termin składania ofert.
12.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą określonego w pkt 12.1, zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dłuższy niż 30 dni.
12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.3, wymaga
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
12.5. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.3, następuje wraz z przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą.
13. Opis sposobu przygotowania oferty
13.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr
2 do SWZ oraz załączyć do niego wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie
z niniejszą SWZ.
13.2. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
13.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.2, stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
13.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.2, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
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13.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w
pkt 13.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
13.6. Jeżeli wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym
zasoby – wykonawca przedstawia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
dotyczące tego wykonawcy.
13.7. Wymagane załączniki do oferty:
13.6.1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu– według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do SWZ;
13.6.2. jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – wykonawca składa
także oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby– według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SWZ;
13.6.3. jeżeli wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom wykonawca przedstawia oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego podwykonawcy według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
13.6.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie o którym mowa w pkt 13.6.1 składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wyk onawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – według wzoru zał.
nr 3 do SWZ;
13.6.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby zgodnie z art. 118 Pzp składa z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów;
13.6.6. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa, jeżeli zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
13.6.7. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 13.6.6
należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
13.6.8. zapis w pkt 13.6.7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
13.6.9. zapisy zawarte w 13.6.6 - 13.6.7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.
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118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym
zasoby na takich zasadach.
13.8. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości
mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp według załącznika nr 3 i 4 do SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
13.9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej
formie, jak składana oferta (w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej
kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 540 z
późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.
13.10. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
13.11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z
wymaganiami SWZ.
13.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
13.13. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13.14. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim.
13.15. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi
w dokumentach zamówienia.
13.16. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
14. Sposób oraz termin składania ofert
14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
14.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
14.4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
14.5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w
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formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi
ofertę.
14.6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
14.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania of ert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na
miniPortalu.
14.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14.9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.10. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w
dokumentach zamówienia.
14.11. Termin składania ofert upływa dnia 26 października 2021 r. o godz. 12:00.
15. Termin otwarcia ofert
15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2021, o godzinie 12:15.
15.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i
następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
15.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
15.3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
15.3.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
16. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 17 SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
16.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
16.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
16.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
16.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
16.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
16.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
– warunki określone w pkt 16.2 SWZ winni spełniać łącznie.
16.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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17. Podstawy wykluczenia z postępowania
17.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w
stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp, tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie
wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
17.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
18. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie
wymagał ich złożenia
18.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. nr 3 do SWZ.
18.2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych.
18.3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
18.3.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.
369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do
SWZ;
18.3.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
18.3.3. w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego:
18.3.3.1. katalogi/prospekty odnoszące się do numerów katalogowych
oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem oferowanych
produktów potwierdzających stawiane wymagania (tylko strony
katalogu z wyraźnie zaznaczonym produktem, który jest oferowany),
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których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę
na żądanie zamawiającego);
18.3.3.2. oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów
dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania na
terytorium RP oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi
poświadczone kserokopie tych dokumentów;
18.3.3.3. szczegółowy opis techniczny sprzętu (sporządzony wg zał. nr 1 do
swz) potwierdzający parametry techniczne opisane w zał. nr 1 do
swz;
18.3.4. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.
18.3.5. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą.
18.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 18.3.2
SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
18.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 18.4 SWZ, lub gdy dokumenty te
nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Pzp, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
18.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane
umożliwiające dostęp do tych środków (art. 274 ust. 4 Pzp).
18.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki
oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
18.8. Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie
elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
18.9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają
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w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
19. Poleganie na zasobach innych podmiotów
19.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych.
19.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
19.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
19.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 19.3
SWZ, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
19.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
19.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
19.7. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać
się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na
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etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
19.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o których mowa
w pkt 18.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych
w rozdziale 18 SWZ.
20. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja)
20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
20.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
20.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 20.2 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
20.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 18.1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
20.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
21. Sposób obliczenia ceny
21.1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich dla każdego pakietu osobno, gdzie
należy uwzględnić wszelkie koszty dostawy, w tym: cena sprzętu, koszt
dostarczenia, pakowania, transportu, cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., których
wykonawca zamierza udzielić. Oferty, w których nie wypełniono wszystkich
wierszy (nie pełne) nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone.
21.2. Całkowita cena wyliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej zał. nr 1 winna
odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
21.3. Kalkulując cenę oferty należy podać cenę jednostkową netto każdej pozycji,
następnie obliczyć wartość netto każdej pozycji mnożąc podaną cenę
jednostkową netto przez przewidywaną ilość. Wskazać w nagłówku tabeli
zastosowaną stawkę podatku (w %) i obliczyć wartość podatku VAT, po czym
obliczyć wartość brutto każdej pozycji, poprzez zsumowanie wartości netto i
wartości podatku VAT.
21.4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
21.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być
sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej
specyfikacji.
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21.6. Cena podana na formularzu oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą
negocjacji
i wyczerpującą
wszelkie
należności
Wykonawcy
wobec
Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
21.7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do
dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia
cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku
nie ulegnie zmianie.
21.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
21.9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
21.10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla
celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć (art. 225 Pzp).
21.11. W ofercie, o której mowa w pkt 21.10, wykonawca ma obowiązek:
1)
poinformowania zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego;
2)
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku
podatkowego;
3)
wskazania wartości towaru lub usługi objętego
obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4)
wskazania stawki podatku od towarów i usług, która
zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
21.12. Wzór formularza oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien
odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
22. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny
ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w swz.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
22.1. Cena brutto za całość dostawy dla danego pakietu -waga 60%
Cn
C= -------------x 100 x 60%
Cb
gdzie:
C- wartość punktowa kryterium „cena”
c n – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ;
Cb – cena badanej oferty.
22.2. Okres gwarancji – 20 %
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Zamawiający będzie brał przede wszystkim pod uwagę:
W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie długość udzielonej gwarancji na
dostarczony sprzęt objęty zamówieniem. Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 12
miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Im dłuższy okres gwarancji tym
wyższa ilość punktów, tj. istnieje możliwość wyboru tylko pełnych lat gwarancji tj: 1, 2, 3...
12 miesięcy tj: 1 rok - 0 pkt,
24 miesiące tj: 2 lata - 3 pkt,
36 miesięcy tj: 3 lata - 7 pkt
48 miesięcy i więcej tj: 4 lata i więcej - 10 pkt
Zamawiający rozumie przez gwarancję, również przeglądy okresowe wymagane przez
danego producenta urządzeń) w okresie gwarancyjnym na zasadach określonych w umowie
- zał. Nr 6 do swz
Kryterium gwarancja będzie obliczone wg wzoru:
Gb
G = -------------------- x 100 x 20%
Gm
gdzie:
G- wartość punktowa kryterium gwarancja
Gb – suma punktów pozycji badanych ofert;
Gm– maksymalna ilość punktów 10 pkt.
22.3. Skrócenie terminu dostawy - 20%
Tn
T= -------------x 100 x 20%
Tb
gdzie:
T- wartość punktowa kryterium termin dostawy
Tb – suma punktów pozycji badanych ofert ;
Tm– maksymalna ilość punktów 20 pkt.
Zamawiający będzie brał przede wszystkim pod uwagę termin wykonania dostawy przed
terminem wskazanym przez zamawiającego, dla każdego pakietu osobno wynoszącego dla
pakietu nr 1- 60 dni, pakietu nr 2- 30 dni– otrzyma 0 pkt
I tak:
1) za skrócenie terminu do 3 dni
5 pkt
2) za skrócenie terminu od 4-7 dni
10 pkt
3) za skrócenie terminu od 8-i więcej dni
20 pkt
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów
w skali 100 punktowej obliczonych wg następującego wzoru:
X= C+G+T

gdzie:
X

-

ilość punktów badanej oferty;
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ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ;
ilość punktów badanej oferty w kryterium gwarancja.
ilość punktów badanej oferty w kryt. skrócenie terminu dostawy.

3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania aukcji
elektronicznej.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
23. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
23.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z
uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
23.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w pkt 23.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
23.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie
zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w
wysokości i formie określonej w pkt 40 SWZ.
23.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
23.5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
24.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469
pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
24.3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
24.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo
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kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu.
24.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści
SWZ na stronie internetowej.
24.6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
24.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
24.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519
ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
24.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
24.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień
publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
24.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w
art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
24.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do
sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
25. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza
częściowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ilości 2.

składanie

ofert

26. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub
maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu
samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia,
które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku
wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ilości 2.
27. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich
składanie
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza ofert wariantowych.
27.1. Nieprzedłożenie przez wykonawcę dowodów żądanych przez zamawiającego
dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
w terminie wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako
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niedopełnienie wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób i skutkować
będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt 1
lit. d umowy.
28. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający
przewiduje takie wymagania
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 Pzp.
29. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wadium.
30. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 i 8 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 i 8 Pzp.
31. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o
których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo
wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentów
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji.
32. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
33. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
34. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121
Pzp
Zamawiający nie zastrzega w/w obowiązku.
35. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
36. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 Pzp, jeżeli
zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
37. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93
Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji
określonej w art. 93 Pzp.
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38. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
38.1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
39. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
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 danych) (Dz. U.
UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul.
Ciągłówka 9, adres email: sekretariat@rehabilitacja.zakopane.pl, tel. 182026811;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: info@rehabilitacja.zakopane.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego nr ZPP-2810-04/21 na zadanie pn. „Dostawa
wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74
ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po
stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (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);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
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praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Załączniki do SWZ:
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz oferty;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu;
4) Oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu;
5) Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
6) Projektowane postanowienia umowy;
zatwierdzam:

Dyrektor
mgr Krystyna Walendowicz

18.10.2021r.
(data i podpis)
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Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/21
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ/UMOWY

Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 1

1.Łóżko szpitalne szt.20
Lp.
▪
▪
▪
▪

LP.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opis

Parametry oferowane
(podać)

Producent
Nazwa-model/typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji

WYMAGANE PARAMETRY I
WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

Łóżko wytworzone w antybakteryjnej
technologii (w częściach tworzywowych i
lakierze) - f abrycznie nowe. Rok produkcji
2021.
Zasilanie 230V~ 50/60Hz
Maksymalny pobór mocy 350VA / 230 V
Klasa ochrony przed porażeniem
elektrycznym: II
Typ części aplikacyjnej B
Stopień ochrony przed wpływem środowiska
IP-X4
Przewód zasilający skręcany
Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi
lub opuszczonymi poręczami bocznymi
maksymalnie 1000 mm
Całkowita długość łóżka maksymalnie 2160
mm
Wewnętrzna długość leża (pomiędzy
szczytami) 2000 mm ± 20 mm
Wewnętrzna szerokość leża (pomiędzy
poręczami) 900 mm ± 20 mm
Wydłużenie leża min. 250 mm
Ręczny pilot przewodowy sterujący
następującymi f unkcjami łóżka: zmiana
wysokości leża, pochylenie oparcia pleców,
pochylenie segmentu udowego, f unkcja
autokontur
Łóżko wielof unkcyjne, wielopozycyjne z
pozycją krzesła kardiologicznego
Leże łóżka podparte na konstrukcji
pantograf owej
Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema
segmentami ruchomymi
Leże bez ramy zewnętrznej
Elektryczna regulacja wysokości leża
Minimalna wysokość leża od podłogi 400

TAK

PARAMETRY
OFEROWANE

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni,
na której spoczywa materac
Maksymalna wysokość leża od podłogi 850
mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni,
na której spoczywa materac.
Elektryczna regulacja oparcia pleców w
zakresie od 0o do 70o ± 3°
Elektryczna regulacja pozycji
Trendelenburga - regulacja z panelu
centralnego 16o ± 3°.
Nie dopuszcza się innych rozwiązań, gdyż
jest to f unkcja antyszokowa, ratująca życie.
Elektryczna regulacja pozycji anty Trendelenburga regulacja z panelu
centralnego 17o ± 3°.
Elektryczna regulacja f unkcji autokontur jednoczesne uniesienia części plecowej do
70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3°
Elektryczna regulacja segmentu uda w
zakresie od 0o do 40o ± 3°
Funkcja autoregresji oparcia pleców min.
120 mm
System autoregresji min. 165 mm
zmniejszający ryzyko uszkodzenia
kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie
dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm,
która zabezpiecza tylko przed wypychaniem
szczytu
Następujące pozycje leża uzyskiwane
automatycznie, po naciśnięciu i
przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na
panelu centralnym:
- pozycja krzesła kardiologicznego
- pozycja antyszokowa
- pozycja do badań
- pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka
obniża wysokość, a segmenty: oparcia
pleców i uda unoszą się)
- pozycja zerowa (elektryczny CPR)
Dodatkowe przyciski na panelu centralnym
do sterowania następującymi f unkcjami
łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie
oparcia pleców, pochylenie segmentu
udowego, f unkcja autokontur, przechyły
wzdłużne leża
Selektywne blokowanie na panelu
centralnym f unkcji elektrycznych
Blokowanie na panelu centralnym
wszystkich f unkcji elektrycznych (oprócz
f unkcji ratunkowych) przy pomocy
odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel
wyposażony w diodową sygnalizację o
zablokowaniu wszystkich f unkcji
Segment podudzia regulowany za pomocą
mechanizmu zapadkowego
Poręcze boczne tworzywowe, podwójne,
wytworzone z tworzywa z użyciem
technologii powodującej hamowanie

ZPP-2810-04/21

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
TAK
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28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

namnażania się bakterii i wirusów.
Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta
na całej długości leża.
Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy
dokonywane tą samą, jedną ręką.
Górna powierzchnia poręczy bocznych w
części udowej (po ich opuszczeniu) nie
wystająca ponad górną płaszczyznę
materaca, aby wyeliminować ucisk na
mięśnie i tętnice ud pacjenta
Wbudowany akumulator wykorzystywany do
sterowania f unkcjami łóżka w przypadku
zaniku zasilania lub w przypadku
przewożenia pacjenta
Konstrukcja łóżka wykonana ze stali
węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem
lakieru z nanotechnologią srebra
powodującą hamowanie namnażania
bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne
muszą być integralną zawartością składu
lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności
antybakteryjne były uzyskiwane poprzez
nanoszenie na powłokę lakierniczą
oddzielnych środków.
Segmenty leża wypełnione odejmowanymi
płytami laminatowymi, przeziernymi dla
promieniowania RTG
Segment oparcia pleców z możliwością
szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron
leża.
4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone
w mechanizm centralnej blokady. Kołą z
tworzywowymi osłonami (widoczny tylko
bieżnik)
Dźwignie uruchamiające centralną blokadę
kół umieszczone w dwóch narożach ramy
podwozia łóżka od strony nóg pacjenta
Funkcja jazdy na wprost i łatwego
manewrowania
Prześwit pod podwoziem o wysokości min.
145 mm i na długości min. 1500 mm, aby
umożliwić swobodny najazd podnośnika
chorego
Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy
leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z
użyciem technologii powodującej
hamowanie namnażania się bakterii i
wirusów.
Rama leża wyposażona w:
- krążki odbojowe w narożach leża,
- sworzeń wyrównania potencjału,
- poziomnice, po jednej sztuce na obu
bokach leża, w okolicy szczytu nóg
- cztery haczyki do zawieszania np.
woreczków na płyny f izjologiczne – po dwa
haczyki z dwóch stron leża
Możliwość montażu wieszaka kroplówki w
czterech narożach ramy leża
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42.

43.

44.

45.
46.
47.

Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250
kg
Elementy wyposażenia łóżka:
- materac przeciwodleżynowy pasywny – 1
szt. o poniższych parametrach:
Materac przeciwodleżynowy pasywny
przeznaczony do leżenia dla pacjentów w
czasie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji.
Materac do stosowania dla pacjentów do III
stopnia odleżyn wg klasyf ikacji EPUAP.
Wysokość materaca min : 140 mm. Długość
i szerokość dostosowana do wymiarów leża
łóżka. Materac dwuwarstwowy. Materac
wykonany z dwóch rodzajów pianki
poliuretanowej o różnej gęstości, twardości i
prof ilowaniu. Materac posiadający
hiperelastyczny rdzeń piankowy z
nacięciami poprzecznymi oraz podłużnymi.
Materac wyposażony w kanały
napowietrzające zapewniające optymalny
mikroklimat. Materac posiada optymalną
redukcję ciśnienia oraz minimalizację sił
tnących (poniżej 18 mmHg nacisku).
Materac można dezynf ekować w całości w
myjniach-dezynf ektorach w temperaturze
105°C. Pokrowiec wykonany z PU-Tex,
może zostać zdjęty oraz wyprany w
temperaturze do 95°C + dezynf ekcja za
pomocą przecierania. Pokrowiec
dostosowany do prania w temp. co najmniej
95°C. Pokrowiec nie przepuszczający
wirusów oraz bakterii. Pokrowiec może
zostać poddany obróbce w autoklawie.
Maksymalne obciążenie materaca min. 120
kg.
- poręcze boczne tworzywowe, dzielone – 1
kpl
- szaf ka przyłóżkowa (zgodnie z opisem w
tabeli poniżej) – 1 szt.
- uchwyt ręki – 1 szt.
Dokumenty (raporty techniczne, karty
charakterystyki itp.) potwierdzające
antybakteryjność lakieru i
tworzywa(dołączyć do of erty)
Łóżko dostarczone w oryginalnym
opakowaniu producenta
Powierzchnie łóżka odporne na środki
dezynf ekcyjne
Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie
do Urzędu Rejestracji Wyrobów
Medycznych.

ZPP-2810-04/21
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

Szafka przyłóżkowa

LP.

1. WYMAGANE PARAMETRY I
WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

OFEROWANE PARAMETRY
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2.

Szaf ka z możliwością dostawiania do łóżka
po lewej lub prawej stronie

TAK

3.

Szerokość szaf ki: 490 mm (± 30 mm)

TAK

4.

Głębokość szaf ki: 370 mm (± 30 mm)

TAK

5.

Wysokość blatu: 850 mm (± 20 mm)

TAK

6.

Dodatkowy blat boczny, chowany do boku
szaf ki, z regulacją wysokości i kąta
nachylenia

TAK

7.

Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu
bocznego lakierowana, poruszająca się w
lakierowanych proszkowo prowadnicach

TAK

8.

Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 –
1080 mm (± 20 mm)

TAK

9.

Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do
min. +30˚

TAK

10.

Szerokość blatu bocznego min. 550 mm

TAK

11.

Głębokość blatu bocznego min. 340 mm
Blaty szaf ki wykonane z tworzywa z użyciem
nanotechnologii srebra powodującej
hamowanie namnażania się bakterii i
wirusów, odpornego na środki
dezynf ekcyjne i wysoką temperaturę.
Dodatek antybakteryjny musi być integralną
zawartością składu tworzywa i zapewniać
powolne uwalnianie jonów srebra.
Nie dopuszcza się, aby własności
antybakteryjne były uzyskiwane poprzez
nanoszenie na powierzchnie tworzywa
oddzielnych środków.

TAK

12.

TAK

13.

Blaty prof ilowane z wypukłą krawędzią
zewnętrzną ograniczającą możliwość
zlewania się płynów na podłogę

TAK

14.

Konstrukcja szaf ki oraz czoła szuf lady i
drzwiczki wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej lakierowanej proszkowo z
użyciem lakieru z nanotechnologią srebra
powodującą hamowanie namnażania
bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne
muszą być integralną zawartością składu
lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności
antybakteryjne były uzyskiwane poprzez
nanoszenie na powłokę lakierniczą
oddzielnych środków. Możliwość wyboru
koloru czół szuf lady oraz drzwiczek

TAK

15.

Skrzynka szaf ki wyposażona w półkę i dwoje
drzwiczek

16.

Szuf lada i drzwiczki wyposażone
w ergonomiczny uchwyt do otwierania,
wykonany z anodowanego stopu

TAK

TAK
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17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

aluminiowego.
Szuf lada dwustronnego wysuwania
wyposażona w ogranicznik eliminujący
wypadnięcie szuf lady z szaf ki i w
wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy
wkład wykonany z tworzywa z użyciem
nanotechnologii srebra powodującej
hamowanie namnażania się bakterii i
wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być
integralną zawartością składu tworzywa i
zapewniać powolne uwalnianie jonów
srebra.
Nie dopuszcza się, aby własności
antybakteryjne były uzyskiwane poprzez
nanoszenie na powierzchnie tworzywa
oddzielnych środków.
Szuf lada z ogranicznikiem wysuwu
uniemożliwiającym wysunięcie szuf lady w
stronę ściany. W trakcie użytkowania szaf ki,
wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta)
Szaf ka przejezdna z blokadą dwóch kół
wykonanych z tworzywa
Dokumenty (raporty techniczne, karty
charakterystyki itp.) potwierdzające
antybakteryjność lakieru i
tworzywa(dołączyć do of erty)
Szaf ka dostarczona w oryginalnym
opakowaniu producenta
Powierzchnie szaf ki odporne na środki
dezynf ekcyjne
Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie
do Urzędu Rejestracji Wyrobów
Medycznych.

ZPP-2810-04/21

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

Jeżeli of erowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych of erta zostanie odrzucona
bez dalszej oceny.

___________________________________________________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych lub upełnomocnionych
do reprezentowania Of erenta

_________________________________________________________________
Podpisy osób uprawnionych lub upełnomocnionych
do reprezentowania Of erenta
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Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/21
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ/UMOWY

Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 2
1.Defibrylator
Lp.
▪
▪
▪
▪

szt.2

Opis

Parametry oferowane
(podać)

Producent
Nazwa-model/typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji

Lp.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

WYMAGANE PARAMETRY I
WARUNKI
Półautomatyczny, przenośny,
dwuf azowy def ibrylator zewnętrzny
AED
Komendy głosowe w języku polskim
Automatyczna ocena rytmu EKG
i analiza impedancji klatki piersiowej,
również w trakcie wykonywania
uciśnięć, pacjenta dla określenia czy
wyładowanie jest zalecane
Zakres energii minimum 200 – 360J
dla osób dorosłych oraz 35 – 90 J dla
dzieci
Możliwość przełączenia w tryb
pediatryczny za pomocą przycisku
(bez konieczności dodatkowych
akcesoriów i elektrod)
Metronom i podpowiedź
o prawidłowości uciśnięć klatki
piersiowej uwzględniająca częstość,
głębokości, miejsce uciśnięć klatki
piersiowej oraz technikę wykonywania
uciśnięć
Głośność urządzenia dostosowywana
do warunków otoczenia
Odporność na warunki atmosf eryczne
min. klasa IP55
Ciężar maks. 2 kg
torba transportowa
Certyf ikat CE

PARAMETR
WYMAGANY
Tak

PARAMETRY OFEROWANE
(podać posiadane)

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

•
Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta
zostanie odrzucona bez dalszej oceny.
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2. Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń szt.2
Lp.
▪
▪
▪
▪

Opis

Parametry oferowane
(podać)

Producent
Nazwa-model/typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji

Lp.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

WYMAGANE PARAMETRY I
WARUNKI
Co najmniej 6 stopniowy system
f iltracji, w tym: f iltr antystatyczny, f iltr
antybakteryjny, f iltr HEPA, f iltr
antyalergiczny, f iltr z węglem
aktywnym oraz generator jonów
ujemnych
Czujnik jakości powietrza
Wydajność co najmniej 350 m 3/h
Co najmniej 5 poziomów przepływu
powietrza
Pilot sterujący
Wymiana f iltra antybakteryjnego nie
częściej niż co 6 miesięcy
Wymiana f iltra HEPA, f iltra
antyalergicznego oraz f iltra z węglem
aktywowanym nie częściej niż co 12
miesięcy
W zestawie 2 komplety f iltrów, każdy
komplet obejmujący co najmniej: 2
f iltry antybakteryjne, 1 f iltr HEPA, 1
f iltr antyalergiczny, 1 f iltr z węglem
aktywowanym
Waga maks. 10 kg
Zasilanie 230 V
Certyf ikat CE

PARAMETR
WYMAGANY
Tak

PARAMETRY OFEROWANE
(podać posiadane)

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

___________________________________________________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych lub upełnomocnionych
do reprezentowania Of erenta

_________________________________________________________________
Podpisy osób uprawnionych lub upełnomocnionych
do reprezentowania Of erenta
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załącznik nr 2 do SWZ/Umowy

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/21

FORMULARZ

OFERTY

______________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY –
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
im. dr. S. Jasińskiego
ul. Ciągłówka 9
34-500 Zakopane
NIP: 736-14-54-105

WYKONAWCA:

lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON

Adres(y) Wykonawcy(ów) nr.
tel. /faks/mail/ NIP/REGON

*

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę
wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr.
S. Jasińskiego w Zakopanem, składamy poniższą ofertę:
Cena netto za pakiet nr 1 (zgodnie z pkt 21 swz): ………………………………………………………. zł
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. Zł
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. Zł
Cena brutto za pakiet nr 1 (zgodnie z pkt 21 swz): ………………………………………………………. zł

W tym cena z podziałem na urządzenia:
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lp.

Nazwa urządzenia

Wartość
netto

ZPP-2810-04/21
Ilość
szt.

%
VAT

wartość VAT

Wartość brutto

1
2

Cena netto za pakiet nr 2 (zgodnie z pkt 21 swz): ………………………………………………………. zł
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. Zł
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. Zł
Cena brutto za pakiet nr 2 (zgodnie z pkt 21 swz): ………………………………………………………. zł

W tym cena z podziałem na urządzenia:
lp.

Nazwa urządzenia

Wartość
netto

Ilość
szt.

%
VAT

wartość VAT

Wartość brutto

1
2
3
*powielić w odpowiedniej ilości.
Oświadczam(y), iż wybór niniejszej of erty będzie / nie będzie * prowadził do powstania u
Zamawiającego
obowiązku
podatkowego
zgodnie
z
przepisami
o podatku od towarów i usług.
(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „ będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest
płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby u iszcz ać
Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
wskazuję:
nazwę

(rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać
właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego
Zamawiającego)
wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………
(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Na oferowane przedmioty udzielam(y) gwarancji dla pakietu nr: 1 …………………… lat
pakietu nr: 2 …………………… lat.
Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawi ającego zgodnie z
załączoną do oferty specyfikacją techniczną urządzenia.
Oferowany sprzęt dostarczę(my) w terminie do …………… dni od podpisania umowy dla
pakietu nr 1 (wpisać liczbę dni)
Oferowany sprzęt dostarczę(my) w terminie do …………… dni od podpisania umowy dla
pakietu nr 2 (wpisać liczbę dni)
Informacja dotycząca warunków serwisowania sprzętu w okresie gwarancji jak i w okresie
pogwarancyjnym (w tym wykaz podmiotów wykonujących czynności serwisowe) :
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………………………………………………………………………………………………………………………t
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………….
Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez
zamawiającego.
Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.***
Czy wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem? **
□ Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
□ Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
□ Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywó w jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).
Informacje wymagane do celów statystycznych.
/**zaznaczyć właściwe/

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i
uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zaw artymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami swz
przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej
zapisami.
Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.
Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om):
.......................................................................................................................
(nazwa/firma podwykonawcy/ów)
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następujący zakres rzeczowy*:
………………………………………………………..……………………………………………………….
Wartość
lub
procentowa
część
zamówienia,
podwykonawcy:…………………………………………………….

jaka

zostanie

powierzona

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej
specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej z
przedstawionym wzorem.
Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr
.............................
Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania.
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
Od
do

Wykaz dowodów (m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania
poufności informacji:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………….
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Załącznikami do oferty są:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………, dnia ……………… 2021 r.

………………………………………………………………….
podpis(y) osób(y) upoważnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1)

rozporządzenie 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 uchyleni a
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* niepotrzebne skreślić i wypełnić, jeżeli dotyczy
** zaznaczyć właściwe
*** 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).
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Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/21
Załącznik nr 3 do SWZ/Umowy

Zamawiający: Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny im. dr S.
Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane
Wykonawca:…………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
doreprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dalej
jako: „Pzp”)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia oraz
sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w
Zakopanem”
znak ZPP-2810-04/21 prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. S.
Jasińskiego w Zakopanem
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 16.2.SWZ znak
ZPP-2810-04/21 pn. „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” znak
ZPP-2810-04/21”
………………………………………….……….

(miejscowość), dnia ………….……. r.

........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia na zadanie pn.:
„Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” (wskazać dokument i właściwą jednostkę
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redakcyjną

dokumentu,

w

której

określono

warunki

ZPP-2810-04/21
udziału

w postępowaniu),polegam

na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów*:………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………,

w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu).

………………………………………….………. (miejscowość) , dnia ………….……. r.
........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP;
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP
………………………………………….………. (miejscowość) , dnia ………….……. r.
........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,
5, 7 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110

ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze*:
………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...……………..……

………………………………………….………. (miejscowość) , dnia ………….……. r.

........................................................................................................................
podpis i osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Informacja na temat podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi
zasoby (JEŻELI DOTYCZY)*
Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega
wykluczeniu na podstawie:
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP;
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP.
………………………………………….………. (miejscowość) , dnia ………….……. r.
........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Oświadczam, że w stosunku do podwykonawcy, niebędącym podmiotem udostępniającym
zasoby tj. ……………………………………………………………………………………..(należy
podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL,
KRS/CEIDG) zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
………….……. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.
1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęte zostały następujące środki
naprawcze*:
………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...……………..……

………………………………………….………. (miejscowość) , dnia ………….……. r.

........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………………………………….………. (miejscowość) , dnia ………….……. r.
........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/21
Załącznik nr 4 do SWZ/Umowy

Zamawiający: Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny im. dr S.
Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane
Podmiot trzeci :………………………………….…

……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………
…………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(dalej jako: „Pzp”)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia oraz
sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S.
Jasińskiego w Zakopanem” znak ZPP-2810-04/21 prowadzonego przez Wojewódzki
Szpital Rehabilitacyjny im. S. Jasińskiego w Zakopanem
Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje (JEŻELI
DOTYCZY)
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału
w postępowaniu określone w pkt 16.2 SWZ pn. „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu
medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w
Zakopanem” znak ZPP-2810-04/21.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie:
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP;
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP.
………………………………………….………. (miejscowość) , dnia ………….……. r.
...........
......................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymieniony ch
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze*:............................................................................
………………………………………….………. (miejscowość) , dnia ………….……. r.

.................................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego

Oświadczenie dotyczące podanych informacji
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………………………………….………. (miejscowość) , dnia ………….……. r.

.................................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego
*w przypadku gdy dana treść nie dotyczy, należy daną treść oświadczenia wykreślić
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Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/21
Załącznik nr 5 do SWZ/Umowy

Zamawiający: Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny im. dr S.
Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane

Wykonawca:………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku ze złożoną ofertą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia oraz
sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S.
Jasińskiego w Zakopanem”
Oświadczam, że:

* 1. Należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1

2
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3

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa
dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
* 2. Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

……………………………………………….., dnia ………………… r.

......................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

*niepotrzebne skreślić
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Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/21

Załącznik nr 6 do swz

Projektowane postanowienia umowy

Umowa
Nr ZPP-2820-04/21
Pakiet nr …..
Zawarta w dniu…. ....... …..w Zakopanem pomiędzy wykonawcą wybranym w trybie
podstawowym bez negocjacji w postępowaniu nr ZPP-2810-04/20 pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul.
Ciągłówka 9, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000033371, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy oraz zarejestrowanym w
rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000006262,
prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego, NIP: 736-14-54-105, REGON 000295449
reprezentowanym przez:
Dyrektora – mgr Krystynę Walendowicz
za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Andrzej Jakubiak
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym
a ............................................................................................................................
reprezentowanym przez
............................................................................................................................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji: pn.
„Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP 2810-04/21, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznyc h (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” zawarto umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego
sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. S.
Jasińskiego w Zakopanem, oraz zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, na warunkach
określonych w specyfikacji warunków zamówienia w załączniku nr 1 do SWZ oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy tj:
1.

Pakiet nr 1
Łóżko szpitalne szt. 20

1.

Pakiet nr 2
Defibrylator AED szt. 2
-1-
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Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń szt.2

2. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie
obsługi urządzeń.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w
ust. 1 i 2.
4. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączoną do niniejszej umowy oferta
Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną (opisem) urządzeń medycznych.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania określone w ustawie z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1565.),
w szczególności jest oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była
przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest
umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. Nie dotyczy
pakietu nr 2 pkt 2.
6. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot
umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, przy
zachowaniu należytej staranności.
7. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i)
…………………........... tel. .....................………........... fax ................................
8. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i)
…………………........... tel. .....................………........... fax ...............................

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

§2
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy) następujący
zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną doprecyzowane
po wyborze Wykonawcy)
Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia
i zgody Zamawiającego.
Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

§3
Dostawa i odbiór przedmiotu umowy
1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 i 2 zostanie zrealizowany w terminie do
dnia………….2021r. dla pakietu nr 1, do dnia………….2021r. dla pakietu nr 2.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Ciągłówka 9, 34-500
Zakopane nastąpi na koszt Wykonawcy.
3. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wymagane świadectwo
dopuszczenie do obrotu, atest, certyfikat, instrukcję obsługi, paszport techniczny
urządzenia, zgodnie z swz itp. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na
język polski.
-2-
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§4
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą
przetargową wynosi netto:.......................
zł plus podatek VAT …...% …...%
w kwocie ………. zł, co daje kwotę brutto: ……………… zł (słownie złotych:
...................................) dla pakiety nr …
Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty
Wykonawcy.
Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury.
Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany w
treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu do 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§5
Warunki gwarancji i serwisu
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca
zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgłoszenia.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, sprawny i zostanie
zainstalowany bez żadnego uszczerbku.
Wykonawca udziela gwarancji jakości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, dla
pakietu nr…. na warunkach oferty licząc od dnia dokonania końcowego, bezusterkowego
i protokolarnego odbioru, tj.: …………… lat;
Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków swz w toku realizacji
umowy i zawierać zapisy mniej korzystne niż określone w K.C. art. 577 do art. 581.
Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis
gwarancyjny oraz autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach oferty, w tym w
szczególności: wymagane przez Wytwórcę wszelkie przeglądy techniczne i konserwacje,
celem zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy sprzętu medycznego stanowiących
przedmiot umowy. Wykonanie prac serwisowych Wykonawca będzie potwierdzał
dokonując wpisów we właściwej dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu medycznego
zgodnie z wymogami wytwórcy i obowiązującym stanem prawnym, w szczególności
każda czynność będzie odnotowana w paszporcie technicznym urządzenia.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności
celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na
nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części
zamiennych – bez udziału Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że obowiązki wynikające z gwarancji realizować będzie
autoryzowany serwis.
W przypadku naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni w ciągu max 72 godzin
nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy.
Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub
podzespołu przedmiotu umowy, wyłączające urządzenie z eksploatacji uprawniają do
wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
Wszelkie naprawy gwarancyjne odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego
w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów przedmiotu
umowy. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego
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przedmiotu umowy Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół
Zamawiającemu.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
o planowanym przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego i upływie okresu gwarancji.
W wypadku nie złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, okres gwarancji zostaje przedłużony do czasu dokonania kolejnego przeglądu
gwarancyjnego.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu
gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.
Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas
wynikający z przestoju przedmiotu umowy związany z naprawą lub wymianą
uszkodzonego podzespołu lub jego części.
O wadliwej pracy dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi
Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej i na numer faksu Wykonawcy.

§6
Kary umowne
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu i montażu przedmiotu niniejszej umowy;
b) 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
za każdy dzień opoźnienia wymiany lub usunięcia wad ponad terminy wynikające z
umowy,
c) 15 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
w sytuacji odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie
Wykonawcy.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
kary umowne na zasadach ogólnych.
§8
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załączniki:
1. Zestawienie parametrów technicznych,
2. Formularz ofertowy.

............................................
Zamawiający

.......................................
Wykonawca
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