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1
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl

2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej Ustawą PZP.
2.2
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46
ustawy PZP.
2.3
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy PZP

3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
3.2
Przedmiot zamówienia został podzielony na 23 części (pakiety):
Pakiet 1 – Przegląd aparatu do leczenia nerkozastępczego firmy Gambro
Pakiet 2 – Przegląd apratu RTG firmy GE Medical Systems
Pakiet 3 – Przegląd aparatów USG firmy GE Heatlhcare Technologies
Pakiet 4 – Przegląd aparatów USG HDI 4000
Pakiet 5 – Przegląd aparatu firmy Topcon
Pakiet 6 – Przegląd urządzeń firmy Zeiss
Pakiet 7 – Przegląd urządzeń endoskopowych firmy Pentax
Pakiet 8 – Przegląd stołu operacyjnego AXIS 4000 z Bloku Operacyjnego
Pakiet 9 – Przegląd defibrylatorów firmy Philips
Pakiet 10 – Przegląd defibrylatorów I
Pakiet 11 – Przegląd defibrylatorów II
Pakiet 12 – Przegląd ultradźwiękowego aspiratora tkankowego CUSA EXCEL 8
Pakiet 13 – Przegląd neuronawigacji
Pakiet 14 – Przegląd diatermii chirurgicznych
Pakiet 15 – Przegląd Zestawu PCNL (aparat do przezskórnej nefrotrypsji), zestawu
laparoskopowego
Pakiet 16 – Przegląd kardiostymulatorów firmy ITAM
Pakiet 17 – Przegląd laserów
Pakiet 18 – Przegląd pomp do żywienia dojelitowego
Pakiet 19 – Przegląd monitora rzutu serca firmy Edwards
Pakiet 20 – Przegląd sterylizatorów parowych oraz myjki endoskopowej
Pakiet 21 – Przegląd aparatury i sprzętu medycznego 3M Poland
Pakiet 22 – Przegląd aparatów spirometrycznych
Pakiet 23 – Przegląd wag dziecięcych oraz wag medycznych
3.3

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 50.00.00.00-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne,
- 50.40.00.00-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych.

4
OFERTY WARIANTOWE, CZĘŚCIOWE I RÓWNOWAŻNE
4.1
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert równoważnych.
4.2
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
4.3
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego
pakietu.
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4.4
4.5

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Zamawiający informuje, iż w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca
wypełnia pakiet/pakiety, na który/które składa ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

AUKCJE ELEKTRONICZNE, UMOWY RAMOWE, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW,
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
pakiety: 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23 - 02.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 2- 19.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 3 – 02.06.2016 – 01.04.2017
pakiet 4, 5, 6 – 07.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 21 – 14.06.2016 – 01.04.2017
WYMAGANE
WARUNKI
DOPUSZCZAJĄCE
WYKONAWCÓW
DO
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
7.1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP dotyczące:
I) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawca dysponuje upoważnieniem producenta w zakresie prowadzenia serwisu aparatury
medycznej na terytorium RP lub dysponuje co najmniej 1 osobą o której mowa w pkt 7.1. ppkt III 2 lit.
b)
II) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu
zamówienia, tj.:
– co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem przeglądy aparatury medycznej (tożsamej lub
zbliżonej do przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w danym pakiecie)
świadczone w sposób ciągły o okresie minimum 1 roku. (W przypadku pakietu 13 – Zamawiający
zaakceptuje wykonawcę legitymującego się realizacją świadczeń w zakresie serwisu aparatury
medycznej, w skład której wchodzi aparatura do radioterapii).
7

Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył
usługi o okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą
jako świadczenie usług (przeglądów lub napraw zakończonych przeglądem) w sposób powtarzalny
w okresie min. 1 roku.
UWAGA: Spełnieniem warunku będzie wykazanie tylu zadań na ile pakietów składa on ofertę. W
celu weryfikacji spełnienia powyższego warunku przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest wykazać wyraźnie, do którego pakietu zadania mają odniesienie.
III) w zakresie dysponowania:
1. odpowiednim potencjałem technicznym :
- Wykonawca dysponuje stosowną aparaturą kontrolno-pomiarową do realizacji usług objętych
zamówieniem z aktualnymi atestami/certyfikatami/walidacjami – dotyczy aparatury objętej
zamówieniem – wg załącznika nr 4 (dotyczy wszystkich pakietów).
2. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
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a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych
(dotyczy wszystkich pakietów);
b) co najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury
medycznej zgodnej z przedmiotem zamówienia ujętym w danym pakiecie wystawione przez
producenta aparatury, autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury medycznej lub
upoważnienie producenta o którym mowa w pkt. 7.1. ppkt I SIWZ (dotyczy wszystkich pakietów).
IV) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – przykładowy wzór stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
 wskazywał okres jakiego dotyczy zobowiązanie,
 zawierał informację, który zasób jest udostępniany przez inny podmiot,
 w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia, określał konkretną formę udziału
ww. podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo itp.),
 jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa
zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
7.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 7.2 (art. 26 ust. 2b ustawy
PZP), odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępniania tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.4. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 7.1 należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych
oświadczeń według załącznika nr 3 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa
w pkt 8.1 i 9.1.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia / nie spełnia”.
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania /odrzuceniem jego oferty.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU.
8.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3
do SIWZ;
2)
Upoważnienie producenta w zakresie prowadzenia serwisu aparatury medycznej na
terytorium RP – jeśli dotyczy – zgodne z opisanymi warunkiem przedstawionym w
pkt 7.1. ppkt I.
3)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika nr 6 do SIWZ;
4)
Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
8.
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5)

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie wg załącznika nr 7
do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług zgodnie z pkt. 7.1. ppkt 2) SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- wg. załącznika nr 11 do SIWZ

Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie (w przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych,
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu ofert),
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w literze a).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego
wykonania.
6)
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 12, o którym mowa w pkt 7.1.
ppkt III, z tym że jeżeli wykonawca spełnia warunki określone w pkt 7.1. ppkt I, i dołączy do
oferty upoważnienie, o którym mowa w pkt. 8.2. ppkt 2, to wykaże jedynie dysponowanie co
najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych
(dotyczy wszystkich pakietów).
7)

8)

pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy
(przykładowy wzór – załącznik nr 5 do SIWZ)
oświadczenie o dysponowaniu odpowiednia aparaturą kontrolno-pomiarową –
według załącznika nr 4 do SIWZ

UWAGA:
Pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej
notarialnie.
8.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt. 8.1 ppkt 3) i 4) oraz w pkt. 9.1.
8.3. Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2013 r. poz. 231).
1) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: w pkt 8.1 ppkt 4 (Aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),
Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej
niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
2) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
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może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Za osobę/y
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy wskazaną/e we właściwym rejestrze bądź w stosownym
pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie.
8.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.5. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem na każdej stronie.
8.6. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
8.7. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. odpisy lub kopie niepoświadczone przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem) traktowane będzie jak jego brak.
8.8. W/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania
ofert.
8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

9. GRUPA KAPITAŁOWA
9.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej – zawarta w Załączniku nr 8.
9.2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli
odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10 OFERTY WSPÓLNE
10.1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści
pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne
jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w
przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
10.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokumenty wymienione w pkt 8.1. ppkt 3) i 4) oraz 9.1. SIWZ powinny dotyczyć
każdego z wykonawców osobno.
10.2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. ppkt 1 SIWZ może zostać skutecznie złożone albo
przez każdego z Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego
pełnomocnika Wykonawców o ile z jego treści wynika, że zostało złożone w imieniu każdego
z Wykonawców. Dopuszczalne jest także złożenie kopii oświadczeń przez poszczególnych
Wykonawców, podpisanych również przez pełnomocnika. Z uwagi na oryginalny (pisemny)
podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie oświadczenie na prawach oryginału,
pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie wynikało, iż podpis pełnomocnika został
złożony w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
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11 PODWYKONAWCY
Zamawiający zgodnie z art. 36a i art. 36b Ustawy PZP, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Stosowną deklarację
do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
12.1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu oferty dla każdej części
(pakietu) oddzielnie.
12.2.Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym (Załącznik nr 1 do
SIWZ).
12.3. W Formularzu cenowym Wykonawca zobowiązany jest do:
a) podania pozycji asortymentowej/asortymentowych wchodzącej/wchodzących w skład pakietu (w
odpowiednim/odpowiednich wierszu/wierszach tabeli);
b) podania cen netto wraz z ilościami przeglądów;
c) wyliczenia i podania wartości netto uwzględniającej odpowiednią liczbę przeglądów;
d) podania obowiązującej stawki podatku VAT [%] - odrębnie dla każdej pozycji w danym pakiecie;
e) wyliczenia i podania wartości brutto w poszczególnych pozycjach (wierszach tabeli) poprzez
doliczenie wartości podatku VAT do każdej wartości netto;
f) wyliczenia i podania cen netto i brutto oferty poprzez zsumowanie wartości netto i brutto
poszczególnych pozycji (wierszy) tabeli i umieszczenie sumy w pozycji „Razem”.
12.4.Wyliczone ceny netto i brutto oferty należy wpisać w odpowiednie pole Formularza oferty
(Załącznik nr 2 do SIWZ).
12.5.Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
12.6.Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie
do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom (…) (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Cenę oferty zaokrągla się
do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza.
12.7.Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu oferty cenę
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto
oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana
na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
12.8.Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do mozliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności jest nizsza o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności
w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z póź. zm.)
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

14. OPIS KRYTERIUM OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16
14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr
Nazwa kryterium
1
Cena
Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO
2
9001:2008
Razem

Waga
95 %
5%
100 %

14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryterium Cena (C) będą liczone według
następującego wzoru:
Nr
Wzór
kryterium
Cena:
Cmin
Wartość punktowa = ––––––––––––– x 100 x 95%
Cbad
1.
gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

14.3. W celu dokonania oceny ofert w drugim kryterium - “Posiadanie wdrożonego systemu
zarządzania jakością ISO 9001:2008 (SJ) – Wykonawca wykazuje, że posiada wdrożony system
zarządzania jakością ISO 9001:2008 (zgodnie z pkt 19.1. ppkt 4 SIWZ). Jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada wdrożony system zarządzania jakością otrzyma 5 pkt, a jeżeli nie wykaże
powyższego, otrzyma 0 pkt. Otrzymane punkty są równe wadze kryterium, tzn.: 5 pkt = 5%
14.4.Punkty uzyskane w każdym w w/w kryterium zostana zsumowane. W ten sposób Zamawiający
uzyska ocenę końcową K. spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiajacy wybierze
ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej K.

K= C + SJ
14.5.Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.6.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
14.7.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
14.8.Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
14.9.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
15.2.Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85
ustawy PZP.
15.3.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium
lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
15.4.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
16.1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawca
przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
16.2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub pocztą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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17. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Magdalena Kozak –Kierownik Biura Zamówień Publicznych
tel.: (032) 47 84 561
Marta Stęchły – Referent d/s Zamówień Publicznych
tel.: (032) 47 84 548
Kontakt możliwy w godzinach od 730 do 1330

18. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
18.1.Stosownie do art. 38 ust. 1 każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
18.2.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.1. lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
18.3.Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
18.4.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie
internetowej.
18.5. Uwaga: Wykonawcy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia drogą
elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego, a chcieliby otrzymywać informacje, o
których mowa powyżej, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w
sposób, o którym mowa w Rozdziale 16 SIWZ.
18.6.Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu: (032) 47-84-549 lub drogą elektroniczną na
adres: zp@wss2.pl z określeniem postępowania, którego dotyczą.

19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
19.1.Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w
treści niniejszej specyfikacji, tj. w Rozdziale 7, 8, 9 oraz:
1) wypełniony Formularz cenowy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1,
2) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią specyfikacji i
wzorem umowy, o związaniu ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres,
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli Wykonawca jest
reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia
pełnomocnika).
4) zaświadczenie lub certyfikat niezależnego podmiotu potwierdzającego, że w procesie świadczenia
usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury medycznej stosowana jest norma jakościowa ISO
9001:2008 lub zaświadczenie, dokumenty niezależnego podmiotu potwierdzającego stosowanie przy
świadczeniu usług przeglądów okresowych aparatury medycznej równoważnych środków
zapewnienia jakości.

UWAGA: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie.
19.2. Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.
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19.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
19.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art.
23 Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak również innych dokumentach
powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
19.5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
19.6. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do SIWZ.
19.7. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się
którejkolwiek kartki.
19.8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
19.9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
19.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby
podpisującą/podpisujące ofertę.
19.11. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta na: Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury medycznej - pakiet nr.........
NIE OTWIERAĆ przed 19.02.2016 r. godz 10:30 , znak sprawy: BZP/38/382-2/16”

19.12. Koperta w której znajduje się oferta musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający
przypadkowe jej otwarcie.
19.13. Zaleca się podanie na kopercie adresu zwrotnego.
19.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 19.10 oraz dodatkowo
oznaczone słowami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
19.15. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega
ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ
OFERTY”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy
PZP.

20. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
20.1.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
20.2.Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
20.3.Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność,
należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ OFERTY”
20.4.Przez „tajemnice przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
20.5.Dokumenty potwierdzające zdolność wykonawcy do przetwarzania informacji niejawnych
muszą spełniać wymagania wynikające z odpowiednich przepisów dotyczących ochrony
informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji
niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli są odpowiednie do poświadczeń bezpieczeństwa
o adekwatnej klauzuli tajności wydanych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji
niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie
potwierdzenia odpowiedniości poświadczenia bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności
wydanego w innym państwie.
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21. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
21.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I
piętrze, do dnia 19.02.2016r. do godz. 10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz.
Od 725 do 1430).
21.2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom
bez ich otwierania.
21.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2016r. do godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali
konferencyjnej na I piętrze (A 21).
21.4. Otwarcie ofert jest jawne.
21.5. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych
naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzeń.
W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą
otwierane.
21.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
21.7. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym dane zgodnie z art. 86 ust.
4 ustawy PZP.
21.8. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje,
o których mowa w pkt 21.6. i 21.7.

22. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
22.2.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy PZP.
22.3.O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zmówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku
unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
22.4.Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty - podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania, i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona, i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania,
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert, i łączną punktację;
2) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
22.5.Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści w swojej siedzibie
w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
22.6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, tzn. pomimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy
Wykonawca nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiajmy uznaje
to za uchylanie się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
23.1.Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu:
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1) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki
cywilnej).
23.2.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 Ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
23.3.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 23.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.
23.4.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać w wyznaczonym terminie
przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez
wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż
termin realizacji zamówienia.
23.5.W przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
poświadczoną przez Wykonawcę kopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem podpisania umowy.
23.6.W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę
do Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące egzemplarze
podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres
Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę i odeśle jeden z egzemplarzy na
adres Wykonawcy.

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
24.1.W postępowaniu nie obowiązuje wadium.
24.2.W postępowaniu nie obowiązuje zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
25. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
25.1.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz
danych zawartych w ofercie.
25.2.Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
25.3.Wzór umowy stanowi - załącznik nr 10 do SIWZ
25.4.Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
a) zmiany ilości aparatury/sprzętu wymienionej/wymienionego w Załączniku nr 1 do
umowy w przypadku wycofania aparatury/sprzętu z eksploatacji, kasacji starej/starego
aparatury/sprzętu
b) sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku
VAT, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze
zmienionej obowiązującej stawki podatku VAT.
25.5.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie
w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy,
pod rygorem nieważności takiej zmiany.

26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
26.1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz którzy ponieśli lub
mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 do 198 Ustawy PZP.
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26.2. Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności określonych
w art. 180 ust. 2 pkt. od 2 do 4 Ustawy PZP.
26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej oraz w terminach określonych
w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 Ustawy PZP.
26.4. Podmioty, o których mowa w pkt 27.1. SIWZ, przed wniesieniem odwołania zobowiązane są
do wniesienia na konto UZP wpisu od odwołania, którego wysokość zależy od przedmiotu i wartości
zamówienia.

27. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
27.1.Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po upływie terminu
ich składania w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących
załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,
- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
- Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie (cena: 0,97 zł/stronę),
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz
w czasie godzin jego urzędowania.
27.2.Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
27.3.Zamawiający, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy PZP, na wniosek Wykonawcy przekaże odpłatnie
SIWZ (koszt druku: 83,42 zł + VAT ).
Komisja w składzie:
Przewodniczący:

Magdalena Kozak………………………...………………...…......…...

Sekretarz:

Marta Stęchły ………………………………………………......……..

Członek:

Eugeniusz Klapuch...............................................................................

Członek:

Agnieszka Wiktor .........…………………..……………...........……

Zatwierdzono przez Komisję Przetargową pod względem merytorycznym w dniu 16.02.2016 r.

Zatwierdziła
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, dnia 16.02.2016 r.
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Załączniki do SIWZ:
Lp.
1.
2.
3.

6.
7.
8.
9.

Nazwa Załącznika
Formularz asortymentowo-cenowy - według Załącznika nr 1 do SIWZ
Formularz oferty - według Załącznika nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według Załącznika nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią aparatura kontrolno-pomiarową – według załącznika
nr 4
Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów - wzór według Załącznika nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika nr 6 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych - według Załącznika nr 7 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Załącznika nr 8 do SIWZ
Harmonogram przeglądów okresowych – według Załącznika nr 9 do SIWZ

10.

Wzór umowy - według Załącznika nr 10 do SIWZ

11
12

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat – według załącznika nr 11
Wykaz personelu/osób – według załącznika nr 12

4.
5.
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Załącznik nr 1
(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 1 – Przegląd aparatu do leczenia nerkozastępczego firmy Gambro
Lp.

1.
2.

Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego
Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego

Lokalizacja

Aparat typu PRISMAFLEX 1 szt.

Ilość
przeglądów
w okresie 10
miesięcy

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1
OIOM

Podgrzewacz PRISMACOMFORT 1 szt.

1
Razem

1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów/kart serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
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3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 2 - Przegląd apratu RTG firmy GE Medical Systems
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Lokalizacja
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
1.

Aparat RTG PRECISION RXi model 42099 nr
24114 Firmy GE Medical Systems

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

ZDO

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi według wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
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3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
3. Zapewnienie prawidłowego działania aparatu RTG poprzez nadzór techniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami DTR producenta.
4. Konserwacja urządzenia wraz z przeprowadzeniem kontroli bezpieczeństwa i sprawności technicznej.

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 3 - Przegląd aparatów USG firmy GE Healthcare Technologies
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Lokalizacja
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Aparat USG VIVID 4 - 1 szt
Oddział
1. (echokardiograf)
kardiologicznoWewnętrzny
2. Aparat USG VIVID i (echokardiograf)
Oddział
3. Aparat USG LOGIQ 3
GastrologicznoWewnętrzny
Razem

Ilość
przeglądów
w okresie 10
miesięcy

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1
1
1

1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury
medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu (dotyczy wybranych pakietów)
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
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g) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
h) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
i) kontrola poprawności obrazowania aparatu, głowic
j) Wydanie certyfikatu sprawności aparatu.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzana podpisem przez pracownika Zamawiającego serwisowa karta pracy.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia;
c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 4 - Przegląd aparatów USG HDI 4000
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Aparat USG HDI 4000
1.

Lokalizacja

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

Oddział Pediatryczny

1

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury
medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu (dotyczy wybranych pakietów)
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
j) kontrola poprawności obrazowania aparatu, głowic
k) Wydanie certyfikatu sprawności aparatu.
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2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzana podpisem przez pracownika Zamawiającego serwisowa karta pracy.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia;
c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 5 - Przegląd aparatu firmy Topcon
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
1. Mikroskop spekularny TOPCON sP-3000P

Lokalizacja
Oddział okulistyki
Razem

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy
1

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 6 - Przegląd urządzeń firmy ZEISS
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Laser okulistyczny VISULAS 532s NR
1. 1009007
2.
3.
4
5
6

Tomograf Komputerowy STRATUS OCT
NR 3001-0858
Mikroskop operacyjny OPMI PENTERO
Mikroskop operacyjny OPMI Neuro 200
na statywie NC4
Mikroskop operacyjny OPMI MDO na
statywie S5
Mikroskop operacyjny OPMI PRO ERGO

Lokalizacja

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

Oddział Okulistyki

2

Oddział Okulistyki

2

Blok Operacyjny

2

Blok Operacyjny

2

Blok Operacyjny

2

Blok Operacyjny
Razem

2

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) Wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury
medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)
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d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 7 - Przegląd urządzeń endoskopowych firmy PENTAX
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Lokalizacja
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Videoduodenoskop ED 3490TK
Pracownia
1. nr A120451 firmy PENTAX
Endoskopowa
2.
3.
4
5
6

Videogastroskop EG-290 Kp nr G 125212
firmy PENTAX
Videokolonoskop EC 3890 FK2
nr A120618 firmy PENTAX
Videokolonoskop EC 3890 FK2
nr A120628 firmy PENTAX
Procesor wizyjny EPK-1000 nr Ec012145
Firmy PENTAX
Fiberobronchoskop FI-16 BS nr G111046
Firmy PENTAX - 1 szt.

Pracownia
Endoskopowa
Pracownia
Endoskopowa
Pracownia
Endoskopowa
Pracownia
Endoskopowa
OIOM

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1
1
1
1
1
2

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
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c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 8 - Przegląd stołu operacyjnego AXIS 4000 firmy Schaerer
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Lokalizacja
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
1. Stół operacyjny AXIS 400 NR 2206
Blok Operacyjny
Razem

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy
1

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
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4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

Załącznik nr 1
(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 9 - Przegląd defibrylatorów firmy Philips
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Lokalizacja
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Defibrylator XL nr US00102735
1.
Oddział Urologiczny
2.

Defibrylator HP nr 3304A41310

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

OITD

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1
1

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
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3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
Sprawdzenie oraz testy funkcjonalności i bezpieczeństwa zgodnie z procedurami zawartymi w Instrukcjach serwisowych.
Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 10 - Przegląd defibrylatorów I
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Defibrylator M Series T03K52820
1.
2.

Defibrylator AED X08F161359

Lokalizacja

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

OIOM

2

Izba Przyjęć
Razem

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

2

1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);c) wymiana zestawów
„przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
d) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
e) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
f) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
g) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
h) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
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2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
Sprawdzenie oraz testy funkcjonalności i bezpieczeństwa zgodnie z procedurami zawartymi w Instrukcjach serwisowych.
Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

Załącznik nr 1
(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 11 - Przegląd defibrylatorów II
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
1.

Defibrylator LP20e nr 42592566

Lokalizacja

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

Oddział Pediatryczny

1

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
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3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
Sprawdzenie oraz testy funkcjonalności i bezpieczeństwa zgodnie z procedurami zawartymi w Instrukcjach serwisowych.
Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 12 - Przegląd Ultradźwiękowego aspiratora tkankowego CUSA EXCEL 8
Nazwa aparatury/sprzętu
Ilość
medycznej/medycznego
przeglądów
Lp.
Lokalizacja
Ilość aparatury/sprzętu
w okresie 16
medycznej/medycznego
miesięcy
1.

Ultradźwiękowego aspiratora
tkankowego CUSA EXCEL 8 NR U0L794S

Blok Operacyjny

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
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2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 13 - Przegląd Neuronawigacji
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego

Lokalizacja

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

Blok Operacyjny

1

Neuronawigacja – przegląd systemów
Firmy Brainlab
−
−
1.

−

−

przegląd jezdnego systemu
neuronawigacji Kolibri
przegląd systemu planowania
iPlan
przegląd wyposażenia
systemów nawigacji (
adapterów narzędzi, gwiazd
referencyjnych, matrycy
kalibracyjnej)
przegląd naściennego systemu
Digital Lightbox

Razem
1. Zakres prac:

Cena netto
Wartość netto
za 1 przegląd
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]
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a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 14 - Przegląd Diatermii Chirurgicznych
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego

Lokalizacja

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

1.

Diatermia chirurgiczna SABRE 180 nr
9503CH022

Blok Operacyjny

2

2

Diatermia Chirurgiczna SABRE 2400 nr
950786000003

Blok Operacyjny

2

3

Diatermia chirurgiczna GT-300 nr 860257

4

Diatermia chirurgiczna GT-300 nr 870210

5

Diatermia chirurgiczna GT-300 nr 870077

6

Diatermia chirurgiczna GT-300 nr 91015

7

Diatermia chirurgiczna KETAMED typu
1E nr 00010138

8

Diatermia chirurgiczna Servotome nr
205263012

Oddział
Otolaryngologii
Trakt Porodowy
Oddział
GinekologicznoPołożniczy
Poradnia
Ginekologiczna
Poradnia
Chirurgiczna
Poradnia Chirurgii
Szczękowo_Twarzow
ej

1
1
1
1
1
1

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]
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9

Diatermia chirurgiczna typ
HYFRECATOR 2000 nr 05MGJ381

Oddział Chirurgii
Ogólnej
Razem

1

1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 15 - Przegląd Zestawu PCNL (aparat do przeskórnej nefrotrypsji), zestawu laparoskopowego
Nazwa aparatury/sprzętu
Ilość
Cena netto
medycznej/medycznego
przeglądów
Lp.
Lokalizacja
Ilość aparatury/sprzętu
w okresie 13 za 1 przegląd
medycznej/medycznego
miesięcy
Zestawu PCNL (aparat do przeskórnej
nefrotrypsji )

1.

1)
2)
3)
4)
5)

kamera nr 1100155621
główka kamery nr 1100155676
obiektyw nr 5000222714
projektor światła nr 1100156380
monitor NEVO nr
C1X19QV6B1700037
6) Litotryptor nr 1100155070
7) pompa ssąca nr 1100155456
8) przetwornik ultradźwiękowy
nr 5000218224

Blok Operacyjny

1

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]
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Zestaw Laparoskopowy

2.

1.
2.
3.

Insuflator nr 1100139047
pompa nr 1201CE283
Optyka

Blok Operacyjny

1

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów).
Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 16 - Przegląd kardiostymulatorów Firmy ITAM
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Lokalizacja
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Kardiostymulator MIP -801 nr 378
1.
OIOM
2.

Kardiostymulator MIP -801 nr 377

OIOM

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1
1

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
b) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
c) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 17 - Przegląd laserów
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Laser diodowy Polysurge 980nm 150W
1. nr DNL0172-0610

2.

Laser Holmowy litho 30 W nr LHT 06890812

Lokalizacja

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

Blok Operacyjny

1

Oddział Urologiczny

1

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
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i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 18 - Przegląd pomp do żywienia dojelitowego
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Pompa do żywienia dojelitowego typ FLOCARE
1. 800 nr 8805/2726

2.

Pompa do żywienia dojelitowego typ FLOCARE
800 nr 8805/2727

3

Pompa do żywienia dojelitowego typ FLOCARE
800 nr 8805/2728

Lokalizacja

Oddział
Chirurgii
Ogólnej

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1

1

1

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
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f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 19 - Przegląd monitora rzutu serca Firmy EDWARCE
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Lokalizacja
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Monitor rzutu serca nr 165114059 EVD03646
1. typ EV1000A
OIOM

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
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3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 20 - Przeglądy sterylizatorów parowych, wytwornic pary i myjki endoskopowej
Nazwa aparatury/sprzętu
Min. ilość
Cena netto
medycznej/medycznego
przeglądów
Lp.
Lokalizacja
Ilość aparatury/sprzętu
w okresie 13 za 1 przegląd
medycznej/medycznego
miesięcy
Sterylizator parowy SELECTOMAT PL
1.
6612-2V-MMM nr B081124/2008
2
1 szt.
Sterylizator parowy SELECTOMAT PL
2.
Centralna
2
6612-2VR nr B071046/2007
1 szt.
Sterylizacja
Wytwornica pary nr 07132K/2007
3.
2
1 szt.
Wytwornica pary nr 07113K/2007
4.
2
1 szt.
Myjka endoskopowa INNOVA E-3
Pracownia
5.
nr 73902115
2
Endoskopii
1 szt.
Razem

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury
medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu
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e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
j) kontrola poprawności obrazowania aparatu, głowic
k) Wydanie certyfikatu sprawności aparatu.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzana podpisem przez pracownika Zamawiającego serwisowa karta pracy.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia;
c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 21 – Przegląd aparatury i sprzętu medycznego Firmy 3 M POLAND
Nazwa aparatury/sprzętu
Min. ilość
medycznej/medycznego
przeglądów
Lp.
Lokalizacja
Ilość aparatury/sprzętu
w okresie 10
medycznej/medycznego
miesięcy
1.

Sterylizator gazowy 3M Steri-Vac 5XLPD

2.

Areator gazowy 3M Steri-Vac XL

Centralna
Sterylizacja

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

2
2

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury
medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) pomiar mocy wyjściowej dla poszczególnych gniazd i wszystkich rodzajów pracy zgodnie z dokumentacją serwisową (należy dołączyć wyniki pomiarów);
e) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
f) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
g) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
h) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
i) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
j) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
k) procedura musi zostać wykonana między 6 i 12 miesięcy, w zależności od ilości cykli.
l) sprawdzenie linii wentylacji
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- sprawdzenie na szczelność połączeń między sterylizatorem a instalacją w szpitalu
- sprawdzenie zagięć i innych zatorów, które mogą przeszkadzać właściwe cyrkulacji powietrza
ł) system nawilżania
- wymiana trzepienia i o-ringów zaworu nawilżania; w razie konieczności wymiana elektrozaworu
m) system próżniowy
- oczyszczenie trzepienia elektrozaworu powietrza, wymiana w razie konieczności
- czyszczenie pompy próżniowej
n) układ blokowania drzwi
- czyszczenie elektrozaworu blokady drzwi, czyszczenie trzepuenia i gniazda, wymiana w razie konieczności
- kontrola pracy mechanizmu zamka drzwi
o) układ odpowietrzający
- demontaż elektrozaworu odpowietrzającego, czyszczenie trzepienia i gniazda, wymiana w razie konieczności
- wymiana filtra bakteryjnego powietrza
p) demontaż elektrozaworu przebijaka, wymiana trzepienia i 0-ringów
r) czyszczenie instalacji wodnej
- demontaż zbiornika wody
- płukanie zbiornika wody
- sprawdzenie rurki PCV łączącej zbiornika z elektrozaworem wody czy nie jest popękana
s) Wymontowanie prowadnivy naboju i uszczelki
- czyszczenie gniazda naboju, wymiana uszczelki i montaż prowadnicy
- sprawdzenie filtra mosiążnego, wymiana w razie konieczności
t) ponowna instalacja zbiornika wody
- napełnienie świeżą i czystą wodą destylowaną
- przepuszczenie wody przez system, celem eliminacji powietrza z instalacji
u) czyszczenie na drzwiach, uszczelki drzwi i komory ciepła wodą z mydłem, wymian uszczelki, jeżeli jest uszkodzona albo jeśli dociśnięta nie uszczelnia się
w) czyszczenie zaworu zwrotnego próżni, czyszczenie trzepienia i gniazda, montaż zaworu, wymiana całego zaworu, gdy jest skorodowany albo zniszczony.
x) sprawdzenie napięcia 5V i regulacja
y) demontaż, sprawdzenie i czyszczenie elektrozaworów układu pomiaru wilgoci. wymian w razie konieczności.
z) testowanie
ż)Sprawdzenie regulacji wody wg opisu DTR, uruchomianie testu próżni
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzana podpisem przez pracownika Zamawiającego serwisowa karta pracy.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia;
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c) przedstawienia harmonogramu przeglądów na cały okres obowiązywania umowy;
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16
Pakiet 22 - Przegląd aparatów spirometrycznych
Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Lp.
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Aparat spirometryczny MasterScope
1.
Aparat spirometryczny MICRO 6000
2.

Lokalizacja

Poradnie
Specjalistyczn
e – Pracownia
Spirometrii

Ilość
przeglądów
w okresie 13
miesięcy

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1
1

Razem
1. Zakres prac:
a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami
zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia
do dalszej eksploatacji;
g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
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2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/13
Pakiet 23 - Przegląd wag dziecięcych oraz wag medycznych

Lp.

1.
2.
3.
4
5
6
7

Nazwa aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego
Waga niemowlęca SECA 345 - 1szt
Waga niemowlęca SECA 376 –
1 szt.
Waga niemowlęca SECA 734 1 szt.
Waga niemowlęca Tonava 2 szt
Waga medyczna – 28 szt.
Waga medyczna elektroniczna – 10 szt.
Waga krzesełkowa – 1 szt

Lokalizacja

Ilość
przeglądów
w okresie 16
miesięcy

Cena netto
za 1 przegląd

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

1
1
1
Oddziały Szpitala
1
1
1
1
Razem

1. Zakres prac:
a) klasyfikacja wag starych
b) przygotowanie wag (sprawdzenie, testowanie, kalibracja, naprawa bieżąca konserwacja zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz
przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
c) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
d) legalizacja wszystkich wag, wydanie świadectwa legalizacji
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Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
.........................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
.
NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………………….
FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: …………………………………………………….
ADRES: ……………………………………………………………………………………………...
POWIAT: …………………………………. WOJEWÓDZTWO: …………………………………
TEL.: ……………………….. FAKS: ……………………….. E-MAIL: ………………………..
NIP: ………………………………………….. REGON: …………………………………………..
BANK/ NR KONTA: ………………………………………………………………………………..
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16 oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w
SIWZ.
Pakiet 1 - Przegląd aparatu do leczenia nerkozastępczego firmy Gambro
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 2 – Przegląd apratu RTG firmy GE Medical Systems
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 3 – Przegląd aparatów USG firmy GE Heatlhcare Technologies
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 4 – Przegląd aparatów USG HDI 4000
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Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 5 – Przegląd aparatu firmy Topcon
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 6 – Przegląd urządzeń firmy Zeiss
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 7 – Przegląd urządzeń endoskopowych firmy Pentax
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 8 – Przegląd stołu operacyjnego AXIS 4000 z Bloku Operacyjnego
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 9 – Przegląd defibrylatorów firmy Philips
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 10 – Przegląd defibrylatorów I
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
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Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 11 – Przegląd defibrylatorów II
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 12 – Przegląd ultradźwiękowego aspiratora tkankowego CUSA EXCEL 8
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 13 – Przegląd neuronawigacji
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 14 – Przegląd Diatermii Chirurgicznych
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 15 – Przegląd Zestawu PCNL (aparat do przezskórnej nefrotrypsji), zestawu
laparoskopowego
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 16 – Przegląd kardiostymulatorów firmy ITAM
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 17 – Przegląd laserów
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 18 – Przegląd pomp do żywienia dojelitowego
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 19 – Przegląd monitora rzutu serca firmy Edwards
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 20 – Przegląd sterylizatorów parowych oraz myjki endoskopowej
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 21 – Przegląd aparatury i sprzętu medycznego 3M Poland
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 22 – Przegląd aparatów spirometrycznych
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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Pakiet 23 – Przegląd wag dziecięcych oraz wag medycznych
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

Termin płatności: przelewem w ciągu 60 dni (zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty w Transakcjach
Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2) od dnia doręczenia faktury do
siedziby Zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu towaru.
Termin realizacji umowy:
pakiety: 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23 - 02.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 2- 19.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 3 – 02.06.2016 – 01.04.2017
pakiet 4, 5, 6 – 07.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 21 – 14.06.2016 – 01.04.2017

Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego zostały przez nas
zaakceptowane i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje
do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Akceptujemy Harmonogram przeglądów okresowych – według Załącznika nr 9 do SIWZ.
4. Posiadamy**/nie posiadamy wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 *)
*) niepotrzebne skreślić
**Na potwierdzenie dołączony dokument zgodnie z treścią pkt 19.1 ppkt 3 SIWZ
5. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
7. Zapewniamy, że ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.
8. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP Wykonawca zastrzega sobie, iż niżej wymienione dokumenty
składające się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (dołączone
do oferty w osobnej kopercie):
..............................................................................................................................................................................
9. Przedmiot zamówienia wykonamy: sami/przy udziale podwykonawców *).
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
Lp.
Nazwa części zamówienia
* niepotrzebne skreślić

10. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:
IMIĘ I NAZWISKO:
……………………………….
……………………………….

WZÓR PODPISU:
……………………………….
……………………………….

11. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów),
…………………………………………………………………………………………………...,
które dołączamy do oferty.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

.................................................................................................................................................;
.................................................................................................................................................;
.................................................................................................................................................;
.................................................................................................................................................;
.................................................................................................................................................;
.................................................................................................................................................;
.................................................................................................................................................;
.................................................................................................................................................;
.................................................................................................................................................;
.................................................................................................................................................;

13. Oferta zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.
Miejscowość ................................, dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………….
ADRES: …………………………………………………………………………………………...

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie
usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16
oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (jedn. tekst Dz.U.z 2015 r. poz. 2164):

1.
2.
3.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie.
Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość .................................., dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU STOSOWNĄ APARATURĄ
KONTROLNO-POMIAROWĄ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie
usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16
oświadczamy, że dysponujemy/będziemy dysponować*) stosowaną aparaturą kontrolnopomiarową
do
realizacji
usług
objętych
zamówieniem
z
aktualnymi
atestami/certyfikatami/walidacjami.
Ponad to oświadczam, że na każde wezwanie Zamawiającego udostępnię do wglądu wyżej wskazane
atesty/certyfikaty/walidacje.

Miejscowość ................................, dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH
PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie oraz
działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania
Wykonawcy tj.
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)

do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów będzie wykonane w następujący sposób:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(opisać sposób udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia np. jako podwykonawca, doradca
itp.)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie
przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16”

Miejscowość .................................., dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NAZWA WYKONAWCY: ................................................................................
ADRES: .....................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na Świadczenie
usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16 w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum* oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia z powodu niżej
przedstawionych przesłanek:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. (uchylony);
1a) (uchylony;
b. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
c. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f. spółki partnerskie, których partner a lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
h. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
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i.
j.

k.

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz.769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo
akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku”.

Miejscowość, ...................................., dnia …................. 2016 r.

……………………………………………………
Podpis i pieczątka osoby(osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE OSÓB FIZYCZNYCH

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………….
ADRES: …………………………………………………………………………………………...

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie
usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
-

nie otwarto wobec mnie likwidacji;

-

nie ogłoszono upadłości*;

-

ogłoszono wobec mnie upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony
prawomocnym postępowaniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majątku upadłego*.

Miejscowość.................................., dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie
usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum*:
……………….…………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że:
1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późn. zm.)*,
2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późn. zm.) i w związku z powyższym, poniżej przedkładam
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

Miejscowość .................................., dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16
Załącznik nr 9

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
Pakiet 1 – Przegląd aparatu do leczenia nerkozastępczego firmy Gambro
przegląd - do 01.06.2016 r.
Pakiet 2 – Przegląd apratu RTG firmy GE Medical Systems
przegląd – maj 2016 r.
Pakiet 3 – Przegląd aparatów USG firmy GE Heatlhcare Technologies
przegląd wszystkich aparatów – do 02.06.2016
Pakiet 4 – Przegląd aparatów USG HDI 4000
przegląd – do 13.05.2016
Pakiet 5 – Przegląd aparatu firmy Topcon
przegląd – listopad 2016 r.
Pakiet 6 – Przegląd urządzeń firmy Zeiss
przegląd – marzec 2016
Pakiet 7 – Przegląd urządzeń endoskopowych firmy Pentax
przegląd dla pozycji 6 – marzec 2016
przegląd dla pozycji 1-5 – wrzesień 2016
Pakiet 8 – Przegląd stołu operacyjnego AXIS 4000 z Bloku Operacyjnego
przegląd – maj 2016
Pakiet 9 – Przegląd defibrylatorów firmy Philips
przegląd – wrzesień 2016
Pakiet 10 – Przegląd defibrylatorów I
przegląd – kwiecień 2016
Pakiet 11 – Przegląd defibrylatorów II
przegląd – do 15.11.2016 r.
Pakiet 12 – Przegląd ultradźwiękowego aspiratora tkankowego CUSA EXCEL 8
przegląd – do 10.08.2016 r.
Pakiet 13 – Przegląd neuronawigacji
przegląd – maj 2016 r.
Pakiet 14 – Przegląd Diatermii Chirurgicznych
przegląd dla pozycji 1-9 – maj 2016 r.
przegląd dla pozycji 1-2 – maj 2016/październik 2016 r.
Pakiet 15 – Przegląd Zestawu PCNL (aparat do przezskórnej nefrotrypsji), zestawu
laparoskopowego
przegląd – maj 2016 r.
Pakiet 16 – Przegląd kardiostymulatorów firmy ITAM
przegląd – luty 2017 r.
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Pakiet 17 – Przegląd laserów
przegląd – październik 2016 r.
Pakiet 18 – Przegląd pomp do żywienia dojelitowego
przegląd – marzec 2016 r.
Pakiet 19 – Przegląd monitora rzutu serca firmy Edwarce
przegląd – lipiec 2016 r.
Pakiet 20 – Przegląd sterylizatorów parowych oraz myjki endoskopowej
przegląd – po 800 cyklach pracy są to z reguły 2 przeglądy w ciągu roku – marzec/wrzesień)
Pakiet 21 – Przegląd aparatury i sprzętu medycznego 3M Poland
przegląd – co pół roku (październik 2016/kwiecień 2017)
Pakiet 22 – Przegląd aparatów spirometrycznych
przegląd – kwiecień 2016 r.
Pakiet 23 – Przegląd wag dziecięcych oraz wag medycznych
legalizacja wag – maj 2016 r. – 2 szt
legalizacja pozostałych wag – październik 2016 r.

Miejscowość.................................., dnia ................ 2016 r.
.....……………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16
Załącznik nr 10
WZÓR UMOWY
UMOWA NR
/2016
zawarta w dniu …………………… 2016 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
wpisaną do Rejestru ……………………………….. pod numerem ………………………………..
prowadzonego przez ………………………………………………………………………………...,
której kapitał zakładowy wynosi ……………… i która posługuje się numerem NIP ……………...
oraz numerem REGON ………………,
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieogranicznego nr BZP/38/382-2/16 ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu
Zamówień Publicznych nr ……………………
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury i sprzętu
medycznego znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju.
2. Wykaz aparatury i sprzętu medycznego objętego zamówieniem, zakres prac oraz terminy ich
wykonania zawiera Załącznik nr 1 do umowy oraz szczegółowy Harmonogram przeglądów, tj.
Załącznik nr 2 do umowy.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem określonym w § 5 ust. 7 niniejszej
umowy, Strony uzgadniają wynagrodzenie:
Pakiet 1 – Przegląd aparatu do leczenia nerkozastępczego firmy Gambro
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 2 - Przegląd aparatu RTG firmy GE Medical Systems
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 3 - Przegląd aparatów USG firmy GE Healthcare Technologies
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 4 - Przegląd aparatów USG HDI 4000
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 5 - Przegląd aparatu firmy Topcon
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
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Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 6 - Przegląd urządzeń firmy Zeiss
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 7 – Przegląd urządzeń endoskopowych firmy Pentax
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 8 - Przegląd stołu operacyjnego AXIS 4000 z Bloku Operacyjnego
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 9 - Przegląd defibrylatorów filmy Philips
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 10 - Przegląd defibrylatorów I
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 11 - Przegląd defibrylatorów II
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 12 - Przegląd ultradźwiękowego aspiratora tkankowego CUSA EXCEL 8
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 13 – Przegląd neuronawigacji
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 14 – Przegląd diatermii chirurgicznych
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 15 – Przegląd zestawu PCNL (aparat do przeskórnej nefrotrypsji), zestawu
laparoskopowego
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 16 – Przegląd kardiostymulatorów firmy ITAM
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 17 – Przegląd laserów
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 18 – Przegląd pomp do żywienia dojelitowego
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 19 – Przegląd monitora rzutu serca firmy Edwarce
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 20 – Przegląd sterylizatorów parowych oraz myjki endoskopowej
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 21 – Przegląd aparatury i sprzętu medycznego 3M Poland
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 22 – Przegląd aparatów spirometrycznych
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
Pakiet 23 – Przegląd wag dziecięcych oraz wag medycznych
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...

Cena ogółem:
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Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………...
4. Umowa zostaje zawarta na następujące okresy, tj.
pakiety: 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23 - 02.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 2- 19.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 3 – 02.06.2016 – 01.04.2017
pakiet 4, 5, 6 – 07.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 21 – 14.06.2016 – 01.04.2017
5.
6.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.
Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego.
§3
Warunki płatności
Należność za wykonane usługi płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą
w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim
wykonaniu
usługi
potwierdzonej
przez
Zamawiającego
protokołem
zdawczo
odbiorczym/serwisową kartą pracy.
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest
podać na fakturze numer umowy i datę jej zawarcia.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
Ceny jednostkowe podane w Załączniku nr 1 do umowy będą stałe przez okres obowiązywania
umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 8 ust 5.
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy
i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności
prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana
wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje
w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.
Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić
upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej
pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak
i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością
windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to
uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 3 w ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej
jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 3 w ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej
jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§4
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Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić aparaturę i sprzęt medyczny pracownikom
Wykonawcy celem wykonania usług w uzgodnionym terminie.
2. W razie potrzeby Zamawiający zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie odpowiednie
pomieszczenia do wykonania usług.
3. Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór wykonanej usługi podpisem na protokole
zdawczo - odbiorczym. W razie stwierdzenia uchybień w jej wykonaniu żąda wykonania przez
Wykonawcę określonych poprawek.
4. Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór wykonanej usługi podpisem na serwisowej karcie
pracy (dla wszystkich pakietów). W razie stwierdzenia uchybień w jej wykonaniu żąda
wykonania przez Wykonawcę określonej poprawki.
§5
Obowiązki Wykonawcy
Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876).
Wykonawca gwarantuje wysoki poziom techniczny wykonywanych usług.
Wykonawca potwierdza, ze że usługi będą wykonane przez osoby posiadające certyfikat/dyplom lub
innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury
medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub
jego autoryzowanego przedstawiciela
Usługi w zakresie przeglądów wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym
miejscu, stosownie do możliwości technicznych i uzgodnień dokonywanych przez Strony - w dni
robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.00- 15.00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo
wolnych od pracy.
W przypadku konieczności wykonania usługi w innym niż siedziba Zamawiającego miejscu
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport do miejsca wykonania usługi i z powrotem na
własny koszt i własnym środkiem transportu. Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne, które
nastąpią w czasie transportu aparatury/ sprzętu medycznego odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług przy użyciu własnych narzędzi i materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów aparatury i sprzętu medycznego
zgodnie z zaleceniami producenta oraz:
a) wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i kontroli stanu technicznego
sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem
zapewniającym sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876);
b) do bezwzględnego przestrzegania terminu realizacji zamówienia wynikającego z
Harmonogramu przeglądów, o którym mowa w § 2, ust. 2 niniejszej umowy;
c) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale
czasu - Wykonawca zobowiązany jest stosować zestawy „przeglądowe” zalecane przez
producenta i spełniające parametry określone dla danego rodzaju aparatury lub sprzętu
medycznego;
d) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej
obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
e) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących
wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej
eksploatacji;
f) wystawianie kart serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w
dniu przeglądu aparatury;
g) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
h) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym
wyprzedzeniem.
Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
§6
Osoby odpowiedzialne
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Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:
a) ze strony Zamawiającego – Agnieszka Wiktor tel. 032/47 84 220,
b) ze strony Wykonawcy - Pan(i) ……………………………………. (imię, nazwisko, telefon).
§7
Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 0,2% wartości usługi jednak nie mniej niż 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia
przekraczający termin realizacji usługi;
c) w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 5 ust. 10,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;
d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 1 lit. a) do c) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości
umowy.
2.
3.
4.

5.
6.

1.

Kary wskazane w § 7 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od opóźnień w regulowaniu
zobowiązań finansowych przez Zamawiającego wynikających z umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty
w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych za przekroczenie terminu wykonania usługi
za każdy dzień zwłoki, jeśli Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas naprawy, co zapewni
ciągłość pracy w pracowni.
§8
Postanowienia końcowe
Wykonawca oświadcza (według oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej
części zamówienia*
Lp.
Nazwa części zamówienia
* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części
zamówienia - powyższy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we
własnym zakresie.

2.

Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
a) zmiany ilości aparatury/sprzętu wymienionej/wymienionego w Załączniku nr 1 do umowy w
przypadku wycofania aparatury/sprzętu z eksploatacji, kasacji starej/starego aparatury/sprzętu;
b) sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT,
Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej
obowiązującej stawki podatku VAT.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16
6.

7.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nie wykonania usługi lub wykonania jej
nieterminowo. Postanowienie §7 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:
1. Formularz cenowy
2. Harmonogram przeglądów okresowych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 11

WKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG W OKRESIE 3 LAT
(zgodnie z pkt 7.1. ppkt 2 SIWZ)
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie
usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16,
oświadczamy że w ciągu ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) zostały wykonane lub są wykonywane należycie następujące zamówienia:

Lp
Nazwa i adres
Zamawiającego

Określenie usługi, tj.
przedmiot zamówienia/
serwis aparatury medycznej,
tożsamej lub zbliżonej co
do rodzaju aparatury
wskazanej przez
Zamawiającego

Wartość brutto
wykonanej usługi

Termin
realizacji

Informacja o podstawie
dysponowania
doświadczeniem2

Pakiet nr …………
1

doświadczenie wykonawcy / oddane do
dyspozycji przez inny podmiot *

doświadczenie wykonawcy / oddane do
dyspozycji przez inny podmiot *

2

Pakiet nr ……….
1

doświadczenie wykonawcy / oddane do
dyspozycji przez inny podmiot *

2

doświadczenie wykonawcy / oddane do
dyspozycji przez inny podmiot *

Powyższą tabelę należy powielić i odpowiednio wypełnić

Załączniki:
1) Dowody określające, czy usługi określone w pkt 7.1 ppkt 2 SIWZ, zostały wykonane w sposób
należyty, tj.:
a) poświadczenie (w przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych,
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert),
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w literze a).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego
wykonania.
2) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował
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zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Miejscowość ................................, dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
*właściwe zaznaczyć
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Załącznik nr 12

WKAZ POERSONELU/OSÓB
(zgodnie z pkt 7.1. ppkt 3b SIWZ)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie
usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16
oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego
zamówienia następujące osoby:

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Uprawnienia/autor
yzacja i nazwa
organu/podmiotu,
który je wydał

Informacja o podstawie do
dysponowania osobą
DYSPONOWANI
DYSPONOWA
E
NIE
BEZPOŚREDNIE
POŚREDNIE *
*
*skreślić
*skreślić
niepotrzebne
niepotrzebne

Pakiet nr ……………

1

2

…………………
…………………
…………

osobą
posiadającą
uprawnienia z
zakresu,
opisanego w
pkt 7.1 ppkt 3b
SIWZ

nr uprawnień i
nazwa organu, który
je wydał
………………………
………………………
………………………
………

…………………
…………………
…………

osobą
posiadającą
uprawnienia z
zakresu,
opisanego w
pkt 7.1 ppkt 3b
SIWZ

nr uprawnień i
nazwa organu, który
je wydał
………………………
………………………
………………………
………

…………………
…………………
…………

osobą
posiadającą
uprawnienia z
zakresu,
opisanego w
pkt 7.1 ppkt 3b
SIWZ

nr uprawnień i
nazwa organu, który
je wydał
………………………
………………………
………………………
………

…………………
…………………
…………

osobą
posiadającą
uprawnienia z
zakresu,
opisanego w
pkt 7.1 ppkt 3b
SIWZ

nr uprawnień i
nazwa organu, który
je wydał
………………………
………………………
………………………
………

forma
forma współpracy
współpracy (np.
(np. umowa
zobowiązanie
zlecenie/umowa
podmiotu
o dzieło itp.)
trzeciego)
……………………
…………………
……………………
…………………
……
…………
forma
forma współpracy
współpracy (np.
(np. umowa
zobowiązanie
zlecenie/umowa
podmiotu
o dzieło itp.)
trzeciego)
……………………
…………………
……………………
…………………
……
…………

Pakiet nr ………..

1

forma
forma współpracy
współpracy (np.
(np. umowa
zobowiązanie
zlecenie/umowa
podmiotu
o dzieło itp.)
trzeciego)
……………………
…………………
……………………
…………………
……
…………
forma
forma współpracy
współpracy (np.
(np. umowa
zobowiązanie
zlecenie/umowa
podmiotu
o dzieło itp.)
trzeciego)
……………………
…………………
……………………
…………………
……
…………
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Powyższą tabelę należy powielić i odpowiednio wypełnić
UWAGA!
Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania
zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, a na czas realizacji
zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika. W
takim przypadku, zgodnie z postanowieniami pkt 7.2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędne
osoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Natomiast pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym
do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest
stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie której
(których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj.
czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową współpracy, czy też z samozatrudnieniem się osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

OŚWIADCZENIE
Ponadto oświadczam, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia opisane w pkt 7.1. ppkt 3b SIWZ.

Miejscowość ................................, dnia ................ 2016 r.

…………………………………………………………..
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

