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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej
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Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 − Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
Załącznik nr 2 − Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 − Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 − Wzór umowy
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące oferowanego asortymentu

Sporządziła: Marta Stęchły
Zatwierdziła pod względem formalnym: Magdalena Kozak
Jastrzębie - Zdrój, dnia 24.11.2016 r.

Zatwierdziła:
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego

1

(BZP.38.382-36.16)

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
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 UDZIENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą
PZP”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów hemodynamicznych materiałów centrali
monitorującej (BZP.38.382-36.16) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (Zestawienie
parametrów techniczno-użytkowych).
3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety (części), tj.:
Pakiet 1 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnetrznego
Pakiet 2 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnetrznego
3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
- 33100000-1 Urządzenia medyczne
- 33123210-3 Urządzenia do elektrokardiografii
3.6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego
pakietu na poszczególne pozycje.
3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7.
3.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 19.12.2016 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie,
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c) zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie.

5.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp - Zamawiający nie
przewiduje wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust 5. ustawy
PZP.
5.3. Poleganie na potencjale innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, sytuacjach których mowa
sytuacjach pkt. 5.1. ppkt. 2) lit. a), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 (zgodnie z art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp).
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której
mowa w ppkt. 1).
6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ oraz załączniku nr 4 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, wspólnego celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia – w zakresie, w jakim powołuje
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się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa wspólnego pkt. 5.3. ppkt. 2) SIWZ – jeżeli
Wykonawca polega na zdolnościach pomiotu trzeciego wg załącznika nr 6.

6.2.

Na podstawie art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt. 2) Ustawy Pzp (spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego):
a) Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie
prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w
placówkach ochrony zdrowia w RP – według załącznika nr 7.
b) Karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony
oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi) – dot.
wszystkich Pakietów.

6.3.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

6.4.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zadać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).

6.5.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.6. Forma składanych dokumentów:
a) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.4 niniejszej SIWZ,
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące
Podwykonawców składane są w oryginale.
b) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w
ppkt. a) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, lub Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
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d) Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem na każdej stronie.
e) Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
f) Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą również dokumentów
uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
g) Złożone dokumenty w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez odpowiedni
podmiot za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
7.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania
ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a
także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) Oświadczenia wymienione w pkt. 6.1. lit a) niniejszej SIWZ tj.: załącznik nr 3 i nr 4 do
SIWZ – dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji określonych w art. 22a Ustawy Pzp.
3) Wypełniony Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ),
stanowiący wartości realizacji zadania.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, którym mowa w pkt. 5.3. ppkt. 2) SIWZ, jeżeli
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego – wg załącznika nr 6.
5) Pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 7.3. niniejszej SIWZ.

7.2.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, tj.
zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego, umową spółki cywilnej, a w przypadku
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem art. 230 kodeksu spółek
handlowych.
7.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
7.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
7.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
7.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej” (BZP.38.382-36.16)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 02.12.2016 r. godz. 10:30”
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i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

7.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
7.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
7.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
7.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
7.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
7.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
7.17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania.
7.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 8. niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.
8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
8.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców.
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8.2.
8.3.

W przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy, umowę można dołączyć do
oferty.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację zamówienia.

9. PODWYKONAWCY
9.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
przez Wykonawcę.
9.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takich
okolicznościach Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę:
a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom,
b) firm Podwykonawców.

9.3.

9.4.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasobach Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Ustawy Pzp).
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
10.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których mowa w rozdziale III
niniejszej SIWZ.
10.2. Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym
(Załącznik nr 1 do SIWZ).
10.3. W Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych Wykonawca zobowiązany jest do:
- podania pozycji asortymentowej wchodzącej w skład pakietu (w odpowiednim wierszu
tabeli);
- wyliczenia i podania wartości brutto w danej pozycji (wierszu tabeli),
- wyliczenia i podania ceny brutto oferty danej pozycji (wiersza) tabeli i umieszczenie sumy
w pozycji „Razem”.
10.4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ.
10.5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić
w górę).
10.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
10.7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10.8. Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1 c ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt.
4 ww. ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższa ceną dolicza się podatek od towarów i usług,
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który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami.
11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
LP.

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1.

Cena (C)

60%

2.

Termin gwarancji (TG)

35%

3.

Koszt Cyklu Życia Produktu (KŻP)

5%

11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
NUMER
KRYTERIUM
1.

NAZWA KRYTERIUM I WZÓR
CENA (C)

C =

C min
___________________ x 100 x 60%
C bad

gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
2.

Termin gwarancji (TG)
TG =

TG bad
_________________________ x 100 x 35%
TG max

gdzie: TGbad – termin gwarnacji podana w ofercie badanej
TGmaz - najdłuższy termin gwarancji spośród wszystkich ofert
3.

Koszt Cyklu Życia Produktu (KŻP)
KŻP min
KŻP = _______________________ x 100 x 5%
KŻP bad
gdzie: KŻPmin - najniższy koszt cyklu życia produktu spośród wszystkich ofert
KŻPbad - koszt cyklu życia produktu oferty badanej

UWAGA:
1. Termin gwarancji należy podać w miesiącach w Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do
SIWZ.
2. MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż
wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną
z SIWZ.
3. MAKSYMALNY okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia uwzględniony do
oceny ofert wynosi 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36

8

(BZP.38.382-36.16)

miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36 miesięcy.
11.3. Punkty wyliczone w każdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób Zamawiający
uzyska ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze
ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej K. Wynik przedstawiony zostanie w punktach.
Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
K = C + TG + KŻP
11.4. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą
wszystkich kryteriów wynosi 100.
11.5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów K
obliczonych wg wzorów opisanych w pkt 11.2. Oceny dokonywać będą członkowie komisji
przetargowej.
11.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
11.7. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
11.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1
Ustawy PZP.
11.9. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
11.10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
11.11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona
wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
11.12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
12.1. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60
dni.
12.2. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
12.3. 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.
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13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
13.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą
elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w
pkt. 6.1. niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym
mowa e art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp) dl których Prawodawca przewidział wyłącznie formę
pisemną.
13.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
13.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres podane w rozdz. 1. niniejszego SIWZ.
13.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@wss2.pl, a faksem na nr (032) 47 84 549.
13.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
13.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
13.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 28.11.2016 r.), Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
13.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 9.7. niniejszej SIWZ.
13.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
13.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13.11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Kozak - Kierownik Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
Marta Stęchły – Referent d/s Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
13.12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na
I piętrze, do dnia 02.12.2016 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 7. SIWZ.
15.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
15.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ppkt. 15.1. niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na
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15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w
dniu 02.12.2016 r., o godzinie 10:30.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.wss2.com
informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
16.1. 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 lub Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania przedmiotowej umowy w
siedzibie Zamawiającego.
16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy,
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
16.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
16.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
16.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. ISTOTNE DLA STORN POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCIE ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
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organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 24.11.2016 r.
Komisja przetargowa:

Przewodniczący
Magdalena Kozak

…………………………………………………

Sekretarz:
Marta Stęchły

…………………………………………………

Członek
Eugeniusz Klapuch

……………………………………………………

Członek
Agnieszka Wiktor

……………………………………………………

Zatwierdziła:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dnia 24.11.2016 r.

……………………………………………………
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Załącznik nr 1
(Pieczęć Wykonawcy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej
BZP.38.382-36.16

Pakiet 1 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnetrznego
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa urządzenia

Monitor hemodynamiczny

Centrala monitorująca

J.m.
Ilość

Cena jedn. brutto
[pln]

Wartość
brutto
[pln]

4 sztuki

1 sztuka

Instalacja, dostawa, szkolenie

RAZEM:
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Producent / firma,
Typ aparatu,
Model

Nazwa i nr dokumentu
dopuszczenia do obrotu

(BZP.38.382-36.16)

Opis techniczny przedmiotu zamówienia ( parametry techniczne – graniczne )
Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz inne wymagania

Pakiet 1 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnetrznego
Lp.

Nazwa parametru

Parametr / Warunek wymagany

MONITOR HEMODYNAMICZNY
I.
1.
2

3

4

5
6
7
8
9
10

Wymagania podstawowe:
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016
Monitor o budowie modułowej, w technologii wymiennych modułów
podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu
uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych bez
zakłócania pracy
Wykorzystanie, posiadanych przez Zamawiającego, modułów i
akcesoriów pomiarowych Philips.
Każdy monitor modułowy wyposażony w odłączany moduł
transportowy przenoszony razem z pacjentem, zapewniający ciągłość
monitorowania i archiwizacji funkcji życiowych pacjenta zarówno w
czasie opieki na stanowisku stacjonarnym jak i w trakcie transportu
Moduł transportowy musi zapewniać nieprzerwane
monitorowanie co najmniej zapisu EKG, HR/tętna, oddechu, saturacji,
ciśnienia krwi (NIBP, IBP), temperatury
Włączanie modułu transportowego w dowolny monitor modułowy
pracujący w opisywanym systemie
Moduł transportowy wyposażony w system alarmów fizjologicznych,
dźwiękowych i wizualnych z możliwością regulacji wartości
granicznych
Pamięć wyników pomiarów i trendów z ostatnich co najmniej 12
godzin monitorowania w module transportowym
Masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg
Własne zasilanie akumulatorowe modułu transportowego (co najmniej
2 godziny pracy)

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
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Parametr / Warunek
oferowany (podać zakres
lub opisać)
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
II
1

Prezentacja aktualnych wyników pomiarów na wbudowanym ekranie.
Konstrukcja systemu musi umożliwiać szybkie i proste wypięcie oraz
montaż modułu transportowego z/do kardiomonitora bez konieczności
używania narzędzi i przełączania przewodów, czujników itp.
Chłodzenie monitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków /
wentylatorów.
Wszystkie opisane monitory muszą posiadać jednolity sposób obsługi
oraz wykorzystywać jednakowe akcesoria pomiarowe
Pełna polska wersja językowa: oprogramowanie, menu, komunikaty
ekranowe, opisy elementów sterujących, dokumentacja.
System zamocowań umożliwiający szybkie zdjęcie i ponowne
zamocowanie kardiomonitora bez użycia narzędzi.
Wbudowany ekran kolorowy o przekątnej minimum 9” z prezentacją
krzywych dynamicznych i parametrów liczbowych w różnych
układach.
Modyfikacja układu ekranu, jego zapamiętywania i przywoływania na
żądanie bez udziału serwisu
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego (dotyczy monitorów oraz
modułów transportowych).
Praca we wszystkich kategoriach wiekowych pacjentów (noworodek,
dziecko, dorosły).
Zapisywanie w pamięci urządzenia własnych profili i przywoływania
zapamiętanych ustawień bez przerywania monitorowania i utraty
danych (co najmniej 10 profili).
Podgląd alarmów łóżko-łóżko z opcją zawieszania alarmów
Kardiomonitory kompatybilne z centralą IntelliVue posiadaną przez
Zamawiającego.
Instalacja monitorów przy łóżku pacjenta w sali chorych o wymiarach
około 12 m x 12m wraz z podłączeniem do centrali, doprowadzenie
wszystkich potrzebnych przewodów
EKG
Ciągłe monitorowanie EKG, ST, QT/QTc we wszystkich
odprowadzeniach

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
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2
3
4
5
6
III
1
2
III
1
2

3

IV

Pełne, rozszerzone monitorowanie arytmii – analiza
wieloodprowadzeniowa, automatyczne wykrywanie i sygnalizacja
alarmowa zaburzeń rytmu wg co najmniej 20 definicji zdarzeń.
Możliwość diagnostycznego zapisu 12 odporowadzeń EKG
Pomiar HR w zakresie min 20-300 /min
Jednoczesna prezentacja 3, 7 oraz 12 odprowadzeń EKG przy
zastosowaniu układu zredukowanego elektrod
Na wyposażeniu kabel EKG 5 odprowadzeniowy – 1 kpl. na monitor
ODDECH
Pomiar oddechu z alarmami bezdechów
Zakres pomiaru RR min 0-150 odd/min
SpO2
Monitorowanie SpO2 z pomiarem pulsu i wskaźnikiem jakości sygnału.
Algorytm pomiaru odporny na zakłócenia
Na wyposażeniu standardowy czujnik na palec dla pacjentów
dorosłych – po 1 szt. na monitor
Czujnik SpO2 dla dorosłych poniżej 50 kg – 1 szt./ całość
Czujnik SpO2 dla dorosłych powyżej 50 kg – 2 szt./całość
Czujnik SpO2 na ucho – 1 szt/całość
Przedłużacz do czujników SpO2- 1 szt. /całość
NIBP – nieinwazyjny pomiar ciśnienia

TAK
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK

TAK, podać

1

Pomiar nieinwazyjny ciśnienia tętniczego krwi metodą
oscylometryczną.

TAK

2

Zakres pomiaru min 20-250 mmHg

TAK, podać

4
V

Tryby pomiaru: manualny (na żądanie) i automatyczny (w określonych
odstępach czasu w zakresie min od 1 do 480 minut)
Komplet mankietów dla dorosłych w 4 rozmiarach, na monitor
IBP – inwazyjny pomiar ciśnienia

1

Pomiar inwazyjny ciśnienia – przynajmniej 1 kanał pomiarowy .

TAK

2

Zakres pomiaru ciśnienia min od -20 do 300 mmHg

TAK, podać

3

Kabel do pomiaru IBP oraz przetwornik pomiarowy – 1 szt. na monitor

TAK

3

TAK, podać
TAK
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VI

Monitorowanie temperatury

1

Pomiar temperatury - przynajmniej 1 kanał pomiarowy.

TAK

2

Zakres pomiaru min od 0 do 45˚C.

TAK, podać

3

Możliwość stosowania czujników powierzchniowych (na skórę) oraz
wewnętrznych (rektalne, przezprzełykowe)

TAK

VII

1

Moduł Hemodynamiczny – realizujący pomiar rzutu minutowego
serca oraz CO2 - 1 szt.
Moduł pomiaru rzutu minutowego serca – 1 szt. metodą termodylucji
(Swan-Ganz) i metodą ciągłą bez użycia cewnika swan-ganza – metodą
PiCCO firmy Pulsion lub dokładnie równoważną. Za równoważny
przyjmuje się pomiar parametrów (Ciągły rzut serca, Systemowy opór
naczyniowy, Objętość wyrzutowa/Indeks, Zmienność objętości
wyrzutowej, Zmienność ciśnienia tętna, Objętość krwi w klatce
piersiowej, Pozanaczyniowa woda) w zakresach i z dokładnością
przynajmniej taką, jak oferowana przez produkt firmy Pulsion –
publikowana przez firmę Pulsion

TAK

2

Zakres pomiaru rzutu serca 0,5 - 20,0 l/min.

TAK, podać

3

Algorytm pomiaru ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej

TAK

VII
I

Pomiar stężenia wdechowo-wydechowego CO2 (kapnografii) w
strumieniu bocznym – 1 szt.

1

Zakres pomiarowy CO2 w zakresie od min. 0-150 mmHg

TAK, podać

2

Pomiar częstości oddechowej na podstawie pomiaru fali
kapnograficznej, zakres minimum: 5 – 120 rpm;

TAK

CENTRALA MONITORUJĄCA
1.

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016

TAK

2

Centrala musi umożliwiać monitorowanie i podgląd min.6
monitorów, zainstalowanych przy łóżku pacjenta, 4 sztuki monitorów
opisanych w punkcie I. - MONITOR HEMODYNAMICZNY oraz
minimum 2 monitorów IntellVue MP30 będących na wyposażeniu

TAK
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Zamawiającego w sali chorych
3
4

5

6

7

8
9

10

11

Centrala wyposażona w min. jeden ekran TFT min. 24”
Centrala zapewniająca jednoczesny podgląd parametrów wszystkich
monitorowanych pacjentów będących pod opieką pielęgniarek na
danym oddziale
Centrala zapewniająca szczegółowy podgląd wybranego pacjenta,
sygnalizująca alarmy i umożliwiająca drukowanie szczegółowych
raportów o stanie pacjenta
Centrala posiadająca pamięć przynajmniej 4 krzywych dynamicznych
mierzonych parametrów z każdego kardiomonitora przez przynajmniej
72 godziny (funkcja Full Disclosure) oraz trendy tabelaryczne i
graficzne z 72 godzin
Możliwe skonfigurowanie układu ekranu z poziomu zwykłego
użytkownika (bez udziału serwisu, w trakcie pracy). Regulowana
wielkość sektorów pacjenta, z indywidualnym wyborem układu
krzywych i wartości liczbowych dla każdego pacjenta
Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z
identyfikacją kolorem alarmującego łóżka. Ustawianie głośności
alarmów Zewnętrzny głośnik alarmowy

TAK

Umożliwienie komunikacji monitor-monitor i monitor-centrala

TAK

Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centralach i w
monitorach. Automatyczne przenoszenie danych pacjenta pomiędzy
sektorami po przeniesieniu pacjenta za pomocą monitora
transportowego
Podtrzymanie zasilania elektrycznego stanowiska monitorowania
centralnego (UPS)

TAK

TAK

TAK, podać

TAK

TAK

TAK

TAK

12

Funkcja synchronizacji alarmu z zapisem „full disclosure” i trendami

TAK

13

Centrala wyposażone w program do opisowej, komputerowej analizy
EKG

TAK

14

Włączanie i wyłączanie programowalnych przez użytkownika alarmów
arytmii: ilościowych i jakościowych

TAK
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15
16
17

18

I.

Centrale i kardiomonitory połączone są siecią zgodną ze standardem
Ethernet, wykorzystującą standardowe urządzenia sieciowe.
Centrala wyposażone w funkcję HL7 umożliwiającą sukcesywny
eksport danych gromadzonych w trakcie monitorowania do
elektronicznej karty pacjenta
Drukarka laserowa podłączona do centrali do drukowania danych z
centrali lub kardiomonitora
Wykonanie sieci łączącej kardiomonitory z centralą po stronie
Oferenta
Do centrali należy podłączyć 4 nowe monitory opisen w punkcie I.2 i
minimum 2 posiadane przez Zamawiającego IntellVue MP30

TAK
TAK
TAK

TAK

Warunki gwarancji i serwisu (dotyczy monitorów
hemodynamicznych oraz centrali monitorującej):

1.

Okres gwarancji , liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego min. 24 miesiące – max 36 miesięcy

TAK, podać

2.

Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do
eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów

TAK

3.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie polski

TAK* / NIE
* podać adresy oraz telefony kontaktowe

4.

Przeglądy okresowe wymagane przez Producenta ( zgodnie z
zaleceniami producenta ) w okresie gwarancji ( dotyczy robocizny,
części niezbędnych do wykonania przeglądu, części zamiennych oraz
dojazdu ) min. 1 przegląd rocznie, w tym 1 w okresie miesiąca przed
upływem gwarancji

TAK, podać

5.

Gwarancja produkcji części zamiennych ( ilość lat ) min. 10 lat

TAK, podać

Ograniczenia gwarancji – możliwe przyczyny jej utraty

TAK* / NIE
* podać listę ograniczeń gwarancji,
przyczyn utraty gwarancji

6.
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7.

Lp.

8.

9.

10.
II.
1.

Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw gwarancyjnych – 3, w
przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie
gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy

TAK

Nazwa parametru / warunek
Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa , nie dłużej jak 48
godzin.
Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h ( liczone w dniach
roboczych ) od momentu zgłoszenia awarii; w przypadku
przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia
zastępczego o zbliżonych parametrach
Dwukrotne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji
oraz personelu technicznego ( 2 osoby ) w zakresie podstawowych
czynności sprawdzania stanu technicznego ( arkusz oceny technicznej )
i podstawowej konserwacji technicznej
Możliwość zgłaszania usterek
Warunki serwisu pogwarancyjnego
i inne wymagania (dotyczy monitorów hemodynamicznych oraz
centrali monitorującej):
Forma serwisu pogwarancyjnego

Parametr / Warunek wymagany

TAK

TAK
TAK podać sposób oraz numery
telefonów i faksu

TAK, podać

2.

Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do
chwili jej usunięcia

TAK, podać ilość dni

3.

Autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski

TAK * / NIE
* podać adresy oraz telefon kontaktowy

4.

Deklaracja zgodności, CE, wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów
Medycznych dla oferowanego zestawu

TAK

5.

Instrukcja użytkowania w języku polskim

TAK

III

Cykl życia produktu (koszty eksploatacji) KPŻ
(dotyczy monitorów hemodynamicznych oraz centrali monitorującej):

20
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oferowany (podać zakres
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Koszt przeglądu okresowego na dzień złożenia oferty urządzenia po
gwarancji z uwzględnieniem wszystkich materiałów potrzebnych do
wykonania przeglądu, robocizny, kosztów dojazdu.
1.

2.

W pierwszym roku po okresie gwarancji koszt przeglądu może być
większy Maksymilianie o wskaźnik inflacji za okres gwarancji, w
pozostałych latach może być większy o wskaźnik za rok poprzedni.

Zalecana ilość przeglądów w ciągu 2 lat

TAK, podać

TAK, podać

TAK, podać
Całkowity koszt brutto, tj.
sumę brutto (nie należy
podawać elementów
cenotwórczych takich jak:
koszt 1r/g, 2 zł za km itp.)

A = ………………………brutto

B = ……………………..

KŻP = (A x B)
Uwaga! Zamawiający wylicza wartość wzoru.

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

(Pieczęć Wykonawcy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej
BZP.38.382-36.16

Pakiet 2 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnetrznego
Lp.

1.

2.
3.

Nazwa urządzenia

Monitor hemodynamiczny

Centrala monitorująca

J.m.
Ilość

Cena jedn. brutto
[pln]

Wartość
brutto
[pln]

2 sztuki

1 sztuka

Instalacja, dostawa, szkolenie

RAZEM:
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Producent / firma,
Typ aparatu,
Model

Nazwa i nr dokumentu
dopuszczenia do obrotu

(BZP.38.382-36.16)

Opis techniczny przedmiotu zamówienia ( parametry techniczne – graniczne )
Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz inne wymagania
Pakiet 2 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnetrznego
Lp

Nazwa parametru

Minimalny warunek wymagany

Parametr / Warunek
wymagany

MONITOR HEMODYNAMICZNY – 2 sztuki
I.
1.

1

2

3
4

Wymagania podstawowe:
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016
Monitor kompaktowy przeznaczony dla
wszystkich grup wiekowych – noworodków,
dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/
NIBP / SpO2 / 2xTemp / 2 x IBP
lub
Monitor o budowie modułowej w technologii
wymiennych modułów podłączanych podczas
pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu
uwzględniającą pojawienie się nowych
parametrów pomiarowych. Poprzez moduł
pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub
wieloparametrowy w postaci kostki wsuwany do
ramy urządzenia.
2 sztuki
Ekran LCD oraz wysokiej rozdzielczość min.
1024x768 dpi. Zawiera uchwyt do transportu.
Zintegrowany uchwyt do powieszenia na
poręczy łóżka.
Waga do 5 kg. IPX1.
Chłodzenie monitora poprzez konwekcję. Nie
dopuszcza się jakichkolwiek wiatraków w
środku.
Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków
funkcyjnych oraz ekranu dotykowego

TAK

TAK, podać

Min. 12', Min. 1024x768

TAK, podać

TAK
TAK
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lub opisać)
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5

6

7
8
9
10

11

12

13

Menu w języku polskim
Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny
tryby wyświetlania to min:
- ekran dużych znaków
- ekran 7 EKG
- ekran oxyCRG
- tryb gotowości
tryb nocny – z automatycznym obniżeniem
poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz
poziomu jasności ekranu
Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych
dla wszystkich mierzonych parametrów
Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w
czasie rzeczywistym.
Monitor wyposażony w funkcję ręcznego
zaznaczania zdarzeń wraz z prezentacją min. 3
krzywych z okresu zapisanego zdarzenia.
Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych
profili konfiguracji monitora (profile zawierają
min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów,
drukowania, parametrów pomiarowych,
układów wyświetlania danych oraz trendów).
Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system
alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne
wszystkich monitorowanych parametrów z
możliwością wyciszenia i zmian granic
alarmowych dla każdego parametru, dostępne w
jednym wspólnym menu. Progi alarmowe
widoczne na ekranie głównym, ustawiane
automatycznie względem aktualnego stanu
pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania
wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach
fizjologicznych.
Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania
bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich

TAK

TAK, podać

TAK
Min. 8 dni

TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać

TAK

TAK

TAK
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14

15

16

17

18

19

alarmów na zaprogramowany czas
Pamięć min. 100 zdarzeń alarmowych wraz z
wszystkimi danymi cyfrowymi z momentu
zdarzenia oraz z min. 3 wycinkami krzywych.
Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z
mechanicznym zabezpieczeniem przed
przypadkowym wyciągnięciem kabla
zasilającego.
Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy
4 godziny w przypadku jednego akumulatora
Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora
na ekranie oraz na akumulatorze. Możliwość
rozbudowy o drugi akumulator oraz wymiany
akumulatorów w trakcie działania urządzenia.
Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45),
wyjście VGA, możliwość podłączenia min. 15"
ekranu powielającego,. min. 2xUSB, gniazdo
przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji
syg. EKG.
Proste aktualizacje oprogramowania poprzez
gniazdo USB. Możliwość exportu danych
pacjentów zapisanych na USB oraz danych
trendów. Możliwość
exportowania/importowania ustawień
konfiguracji kardiomonitora na dysku USB.
Praca w systemie centralnego monitoringu
(komunikacja LAN), możliwość rozbudowy o
sieć bezprzewodową.

III

EKG

1

EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z
wykrywaniem arytmii.
Klasyfikacja min. 8 rodzajów zaburzeń rytmu.
Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min.
Wykrywanie impulsów stymulatora serca z
możliwością wyboru kanału do detekcji oraz

TAK, podać

TAK

TAK

TAK, podać

TAK

TAK

TAK, podać
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2

3

4

5
IV
1
2
V
1

2

3

VI
1

graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.
Możliwość prezentacji krzywej EKG w układzie
kaskady.
Zaawansowany pomiar arytmii z
rozpoznawaniem min. 15 typów zaburzeń rytmu.
Prezentacja odchyleń ST – w min. 1
kardiomonitorze.
Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru
P-R oraz położenia punktu J – w min. 1
monitorze
Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we
wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST
w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich
odprowadzeń jednocześnie – w min. 1 monitorze.
Diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń –
w min. 1 monitorze
Respiracja
Pomiar impedancyjny częstości oddechu w
zakresie min. 3-150 odd./min
Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji
oddechów.
Saturacja
Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min.
Pomiar w technologii redukującej artefakty
ruchowe Nellcor, Massimo lub FAST
Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym
desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika –
do min. 30 sekund.
Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna,
krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu
odczytu pulsu z SPO2 wraz ze
spadkiem/wzrostem wartości SPO2.
Wyświetlanie wskaźnika perfuzji.
Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP).
Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona

TAK, podać

TAK

TAK, podać

TAK, podać

TAK, podać
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK, podać

26

(BZP.38.382-36.16)

VII

VII
I

1

2

przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie.
Zakres ciśnienia skurczowego min. 10-270
mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10240 mmHg.
Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm.
Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia
inflacji.
Temperatura
Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z
prezentacją różnicy temperatur. Możliwość
stosowania czujników jednorazowych oraz
wielorazowych

TAK

HEMODYNAMIKA
Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały).
Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ.
Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg.
Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4
mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających
się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów.
Rzut serca metodą termodylucji – 1 szt.
W wyposażeniu 1 kpl. akcesoriów pomiarowych
oraz cewnik Swana-Ganza na wszystkie
monitory.
Dodatkowo/ wyposażenie
Uchwyt ścienny z możliwością obracania w min.
3 płaszczyznach z możliwością wypięcia
monitora bez użycia narzędzi.

TAK, podać

TAK, podać

Akcesoria - dla 1 monitora hemodynamicznego:
- zestaw mankietów do pomiaru NIBP dla
dorosłych : mały, średni, duży oraz bardzo duży
po 1 szt.
- przewód NIBP – 1 szt.
- kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu
chwytakowego – 1 szt.

TAK
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- kabel EKG 3 –odprowadzeniowy typu
chwytakowego – 1 szt.
- wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla
dorosłych powyżej 50 kg – 4 szt.
Wielorazowy, gumowy czujnik SpO2 dla
dorosłych poniżej 50 kg – 2 szt.
- kabel do pomiaru IBP – 1 szt.
- przetwornik do pomiaru IBP – 1 szt.
- 1 bateria.
Instalacja monitorów hemodynamicznych przy
łóżku pacjenta w sali chorych, podłączenie
kardiomonitorów do centrali na Oddziale w
punkcie pielęgniarskim, odległość około 15 m.
CENTRALA MONITORUJĄCA
1.

2.

3

4
5
6

TAK

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016.
Stanowisko monitoringu składa się z komputera
klasy PC o parametrach:
- procesor min. 2.0 GHz
- min. 8GB RAM
- mysz, klawiatura przewodowa
- drukarka laserowa HP
- ‘switch’ sieciowy
- win7 w j. polskim oraz interfejs
oprogramowania medycznego także w j. polskim
Monitor LED TFT-LCD kolorowy, ekran o
przekątnej min. 21”
Drukowanie raportów, trendów i zapisów za
pomocą dołączonej drukarki laserowej.
Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali
na min. 10 minut (UPS).
Monitorowanie jednocześnie min. 8 stanowisk.
Wyświetlanie – możliwość dostosowania
kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności
wyświetlania parametrów oraz ich ilości.
Możliwość niezależnej konfiguracji

TAK

TAK, podać

TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
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7
8

9.

10

11

12

13
14

wyświetlanych danych dla poszczególnych
sektorów.
Wyświetlanie w trybie dużych znaków.
Możliwość wyświetlania do 10 krzywych dla
jednego łóżka.
Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym
ekranie.
Zapamiętywanie danych:
- min. 200 godzin trendów
- min. 200 godzin krzywych rzeczywistych
- min. 200 godzin dla zdarzeń alarmowych i
arytmii
- min. 200 godzin wyników pomiarów NIBP
Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz
dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z
automatycznym zapisem informacji do
późniejszego wglądu (wszystkie dane cyfrowe).
Alarmy powiązane z wycinkiem krzywej EKG.
Komunikacja dwukierunkowa – możliwość
regulacji limitów alarmowych dla wszystkich
mierzonych parametrów w centrali oraz w
kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych
samych wartości. Start/stop dla pomiaru
ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali.
Możliwość wyciszenia alarmów monitorów
przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość
edycji nazw skróconych dla poszczególnych
kardiomonitorów.
Drukowanie raportów na żądanie:
- trendów tabelarycznych oraz graficznych
- alarmów oraz wyników pomiarów NIBP
- krzywych w czasie rzeczywistym
- retrospektywnego przeglądu krzywych EKG
Wyjście danych w formacie HL7 do
zewnętrznych systemów EMR lub CIS.
Wykonanie sieci łączącej kardiomonitory z

TAK
TAK

TAK, podać

TAK

TAK, podać

TAK, podać

TAK
TAK
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XI.
1.

centralą po stronie Oferenta.
Centrale należy zainstalować w punkcie
pielęgniarskim, monitory w sali chorych.
Odległość punktu pielęgniarskiego od sali
chorych około 15 m.
Centrala musi umożliwić monitorowanie i
podgląd minimum 2 monitorów opisanych w
punkcie I. - MONITOR HEMODYNAMICZNY
zainstalowanych przy łóżku pacjenta.
Warunki gwarancji i serwisu:
Okres gwarancji , liczony od dnia podpisania
protokołu zdawczo – odbiorczego min.24
miesiące max 36 miesięcy

TAK, podać

2.

Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego
kompletna, gotowa do eksploatacji bez
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów

TAK

3.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny na terenie polski

TAK* / NIE
* podać adresy oraz
telefony kontaktowe

4.

5.

Przeglądy okresowe wymagane przez
Producenta ( zgodnie z zaleceniami producenta )
w okresie gwarancji ( dotyczy robocizny, części
niezbędnych do wykonania przeglądu, części
zamiennych oraz dojazdu ) min. 1 przegląd
rocznie, w tym 1 w okresie miesiąca przed
upływem gwarancji
Gwarancja produkcji części zamiennych ( ilość
lat ) min. 10 lat

TAK, podać

TAK, podać

6.

Ograniczenia gwarancji – możliwe przyczyny jej
utraty

TAK* / NIE
* podać listę ograniczeń
gwarancji, przyczyn
utraty gwarancji

7.

Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw
gwarancyjnych – 3, w przypadku przekroczenia 3

TAK
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8.

9.

10.

I
1.

napraw elementu urządzenia w okresie
gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na
nowy
Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta
naprawa , nie dłużej jak 48 godzin. (liczone w
dniach roboczych)
Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h
( liczone w dniach roboczych ) od momentu
zgłoszenia awarii; w przypadku przekroczenia
terminu, konieczność zaoferowania urządzenia
zastępczego o zbliżonych parametrach
Dwukrotne szkolenie personelu medycznego w
zakresie eksploatacji oraz personelu technicznego
( 2 osoby ) w zakresie podstawowych czynności
sprawdzania stanu technicznego ( arkusz oceny
technicznej ) i podstawowej konserwacji
technicznej

TAK

TAK

TAK podać sposób oraz
numery telefonów i
faksu

Możliwość zgłaszania usterek
Warunki serwisu pogwarancyjnego
i inne wymagania (dotyczy monitorów
hemodynamicznych oraz centrali
monitorującej):
Forma serwisu pogwarancyjnego

TAK, podać

2.

Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu
zgłoszenia awarii do chwili jej usunięcia

TAK, podać ilość dni

3.

Autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie
Polski

TAK * / NIE
* podać adresy oraz
telefon kontaktowy

Lp

Parametr / Warunek
wymagany

Nazwa parametru / warunek
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4.
5.
II

1.

2.

Deklaracja zgodności, CE, wpis / zgłoszenie do
Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego
zestawu
Instrukcja użytkowania w języku polskim
Cykl życia produktu (koszty eksploatacji) KŻP
(dotyczy monitorów hemodynamicznych oraz
centrali monitorującej):
Koszt przeglądu okresowego na dzień złożenia
oferty urządzenia po gwarancji z
uwzględnieniem wszystkich materiałów
potrzebnych do wykonania przeglądu,
robocizny, kosztów dojazdu.
W pierwszym roku po okresie gwarancji koszt
przeglądu może być większy Maksymilianie o
wskaźnik inflacji za okres gwarancji, w
pozostałych latach może być większy o wskaźnik
za rok poprzedni.
Zalecana ilość przeglądów w ciągu 2 lat

TAK
TAK

TAK, podać
Całkowity koszt brutto, tj.
sumę brutto (nie należy
podawać elementów
cenotwórczych takich jak:
koszt 1r/g, 2 zł za km itp.)

TAK, podać

A = ……………. brutto

B = ………………….

TAK, podać

KŻP = (A x B)
Uwaga! Zamawiający wylicza wartość wzoru.

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
……..……………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA WYKONAWCY
…………………….…………….
ul. ………………………………
_ _-_ _ _………………………
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
„Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej” Znak sprawy: BZP.38.38236.16
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba

upoważniona

do

reprezentacji

Wykonawcy/ów

i

podpisująca

ofertę:

………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:
………………..…………………………………..……………………..………………………………….……
…………..…………………………………..……………………..………………………………….…………
……..…………………………………..……………………..…………………………………………………
Adres:
..…………………………………..……………………..………………………………….………………..…
………………………………..……………………..………………………………….……………………....
………………..…………………………………..……………………..……………………………………...
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
faks ……………………………… e-mail……………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
………………..…………………………………..……………………..………………………………….……
…………..…………………………………..……………………..………………………….………………..

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:
Pakiet 1 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnetrznego
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
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Stawka VAT [%]
- Pakiet 2 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnetrznego
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.
C. OŚWIADCZENIA:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze
umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i
nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
5) Informuję, że wybór naszej oferty *będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawca lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania: ……………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………….......
Ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………….

* Niepotrzebne skreślić

UWAGA: obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:
 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 import usług lub towarów,
 mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT
(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczać zgodnie z tymi
przepisami).

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
umowy jest .....................................................................
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e-mail: ………...……........………….………………….
tel./fax: .....................................................…………….

E. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

35

..........................................................................
Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

(BZP.38.382-36.16)

Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej” Znak sprawy: BZP.38.382-36.16
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy PZP.

…………….………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
.....………………………………………………………………………………………………………………
( należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24
ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności)
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)
na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 Pzp nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą

oraz

zostały

przedstawione

z

pełną

świadomością

konsekwencji

wprowadzenia

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)

37

(BZP.38.382-36.16)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………….
……………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres)

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

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej” Znak sprawy: BZP.38.382-36.16
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt. 5.1. ppkt. 1) lit. a) SIWZ dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt. 5.1. ppkt. 1) lit. a), zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp nie polegam na
zasobach innych podmiotów.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5
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:
………………………………………………..,
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
Podstawa prawna
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej BZP.38.38236.16 ogłoszonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr
………………..… z dnia ………….2016 r.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej dla
potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Zakres umowy, parametry graniczne, funkcjonalność systemu i warunki związane z zakupem,
dostawą i montażem określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Zestawienie
parametrów techniczno-użytkowych.
3. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Pakiet 1 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnetrznego
Brutto: ………….....………... zł /słownie: ………….........………………………………..
Pakiet 2 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnetrznego
Brutto: ………….....………... zł /słownie: ………….........………………………………..
Wartość umowy ogółem:
Brutto: ………….....………... zł /słownie: ………….........………………………………..
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 jest stałe i jest niezmienne przez cały czas trwania
umowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, m. in koszty:
a. dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszelkich czynności
niezbędnych do uruchomienia dostarczonych urządzeń medycznych i przekazania
Zamawiającemu;
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b. szkolenia personelu medycznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych;
c. napraw gwarancyjnych w uzgodnionym okresie liczonym od dnia podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego; ubezpieczenia;
d. opłaty i należności celne;
e. podatek VAT.
§3
Dni robocze
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć, dni robocze
liczone od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu, uruchomienia przedmiotu umowy wraz
z wszystkimi częściami składowymi, jego wyposażeniem, akcesoriami i oprogramowaniem.
Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2016 roku,
w stanie kompletnym i gotowym do użytku przedmiot umowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do
niniejszej umowy bez konieczności dodatkowego ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o których mowa w § 2 odpowiada warunkom
określonym w dokumentach dopuszczających ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawnymi.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu wymaganych prawem
certyfikatów, atestów i specyfikacji technicznych, dokumentacji technicznej dla dostarczonych
urządzeń najpóźniej w dniu odbioru.
Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji do protokolarnego
przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych niezbędnych informacji
do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiających świadczenie
usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub certyfikowanym firmom
serwisowym lub przez pracowników Zamawiającego przeszkolonych przez Wykonawcę.
W przypadku gdyby oprogramowanie serwisowe nie było instalowane fabrycznie
w dostarczonym urządzeniu lub nie było z nim dostarczane, Wykonawca (dostawca) gwarantuje
dostawę stosownego oprogramowania serwisowego wraz z dostępem do niego, tak by nie
dyskryminować Wykonawców (dostawców), których sprzęt ma zainstalowane fabrycznie
oprogramowanie serwisowe.
Wykonawca
udzieli
Zamawiającemu
licencji
na
korzystanie
z
zainstalowanego
w przedmiocie umowy, serwisowego którym mowa w § 2 oprogramowania serwisowego
koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia,
z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę
oprogramowania, przy czym:
a) licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej
wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia,
b) licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach
wynagrodzenia za dostawę przedmiotu niniejszej umowy,
c) licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności
przedmiotu niniejszej umowy,
d) prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz
osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane
z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą przedmiotu
niniejszej umowy,
e) jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów
lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu
do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub
inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą protokolarnie
przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ostatnim dniu trwania gwarancji,
f) w przypadku gdyby oprogramowanie serwisowe nie było instalowane fabrycznie
w dostarczonym przedmiocie umowy lub nie było z nim dostarczane, Wykonawca
(dostawca) gwarantuje dostawę stosownego oprogramowania serwisowego wraz
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z dostępem do niego, tak by nie dyskryminować Wykonawców (dostawców), których
sprzęt ma zainstalowane fabrycznie oprogramowanie serwisowe.
8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że koszty eksploatacji przedmiotu umowy po upływie okresu
gwarancji rękojmi nie będą wyższe niż określone w Rozdziale „Cykl życia produktu”
w Zestawienienie parametrów techniczno-użytkowych, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że na wniosek Zamawiającego po upływie okresu gwarancji i rękojmi
podpisze z nim umowę na świadczenie usługi przeglądów okresowych pogwarancyjnych na
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta urządzeń będących przedmiotem niniejszej
umowy, z uwzględnieniem zapisu w ust. 9.
§5
Termin wykonania przedmiotu umowy
Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy, tj od dnia ………………. do dnia 19.12.2016 r.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§6
Płatności
Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie należyte wykonanie przedmiotu
umowy, potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora
Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 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).
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
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 2007r. 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 § 6 ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego wskazanego 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 umowne.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 6 ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego wskazanego 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.
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§7
Osoby odpowiedzialne
Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
a) ze strony Zamawiającego - Pan(i) Agnieszka Wiktor, tel. 32 47 84 220
b) ze strony Wykonawcy - Pan(i) …………………………………………………………………….….
(imię i nazwisko, telefon)
§8
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Dokonywanie odbiorów zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru zgodnie z umową;
b) Współdziałanie z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
§9
Podwykonawcy
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi / powierzy
podwykonawcy 1 wykonanie części przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
umowy.
§ 10
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię obejmującą
także części zamienne, materiały eksploatacyjne wymagane do przeglądów, wymaganymi
przeglądami, serwisem na okres ……. miesięcy.2
2. Minimalne wymogi gwarancji i rękojmi, serwisu gwarancyjnego:
1) Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy;
2) Gwarancja obejmuje między innymi: czas i koszty dojazdu i zakwaterowania serwisanta, pracę
serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę, wymianę części zamiennych,
materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta
do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych;
3) Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji i rękojmi do dokonywania na wniosek
Zamawiającego rocznych przeglądów gwarancyjnych dostarczonego przedmiotu umowy.
4) Wykonawca zobowiązuje się w zakresie usługi serwisowej - gwarancyjnej przekazać
Zamawiającemu urządzenie/urządzenia w stanie pełnej gotowości do wykonania zabiegów;
5) Wykonawca zobowiązuje się w ramach zawartej umowy do wykonywania przeglądów
okresowych oraz konserwacji sprzętu, urządzeń, technologii (m.in. wykonanie konserwacji
części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością
odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania sprzętu,
dokumentacji techniczno-rozruchowej;
6) Wykonawca zapewnia wykonanie testów akceptacyjnych, gdy jest to wymagane stosownymi
przepisami (zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową);
7) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z ewentualną wymianą części zamiennych, które na dzień
przeglądu uległy awarii / uszkodzeniu konserwacją urządzenia, przez wyspecjalizowany
autoryzowany serwis wykonawcy powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej
gwarancji, co najmniej na 15 dni przed jej zakończeniem;
8) Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do:
a) podjęcia działań naprawczych do 48h – w dni robocze,
b) dokonania naprawy do 72h od momentu zgłoszenia awarii - w dni robocze;
c) wykonanie przeglądów okresowych opisanych w pkt 5 w terminie do 7 dni roboczych od
daty zgłoszenia przeglądu przez Zamawiającego,
9) W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 2 ppkt. 8) lit. b) c) Wykonawca
zapewni urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach;
10) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego
i zamontowanego urządzenia/urządzeń w czasie określonym ust. 2 ppkt. 8) lit. b) od chwili
1
2

Niepotrzebne skreślić
Okres gwarancji jest uzależniony od okresu zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy.
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11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)

powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie oraz nie dostarczenia urządzenia
zastępczego, o którym mowa w ust. 2 ppkt. 9) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w
całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści przez zamawiającego, niezależnie od
naliczanych kar umownych;
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie
określonym w ust. 2 ppkt. 8) lit. b), Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej
posiadającej autoryzację Wytwórcy na koszt i ryzyko Wykonawcy;
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy w przypadku wystąpienia
w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek i wad tego samego podzespołu.
Wymiana gwarancyjna podzespołu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia
reklamacji;
Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych
do dostarczonego/dostarczonych urządzeń liczony przez okres minimum 10 lat licząc od daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy;
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji aplikacji – oprogramowania w czasie gwarancji
i rękojmi, zalecanych przez producenta;3
Roszczenia z tytułu rękojmi za wady mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi,
jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi;
W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą
następstwem nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może przekazać przedmiot
umowy do oceny niezależnemu podmiotowi bez utraty gwarancji. W przypadku, gdy wynik
ekspertyzy będzie negatywny dla Wykonawcy, Wykonawca poniesie koszt ekspertyzy; jeśli
wynik ekspertyzy będzie pozytywny dla Wykonawcy, jej koszt ponosi Zamawiający.
Gwarancją i rękojmią nie są objęte:
a) Uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
 eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowanie się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób
trzecich i wywołane nimi wady,
 samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby),

18) W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy
pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy;
19) W pierwszym roku po okresie gwarancji koszt przeglądu może być większy Maksymalnie o
wskaźnik inflacji za okres gwarancji, w pozostałych latach może być większy o wskaźnik za
rok poprzedni.
3. Zamawiający może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Zgłoszone przez Zamawiającego wady powinny być w terminie ustalonym przez strony umowy
usunięte przez Wykonawcę. Zamawiający poświadcza usuniecie wad protokołem.
5. Nie usuniecie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie lub, jeżeli chodzi o wady stwierdzone
w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje
Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim.
6. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia
Wykonawcy.
7. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień
sporządzenia protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji
wad na 14 dni przed dokonaniem oględzin. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad
otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.
8. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny
czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
3

Jeżeli dotyczy
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

§ 11
Warunki odbioru przedmiotu umowy
Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru wszelkie
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy określonego w § 2 zostanie odebrany
w następujący sposób:
1) Wykonawca przed przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zobowiązany jest
zaopatrzyć dostarczony przedmiot umowy w:
a) Kartę gwarancyjna;
b) Etykiety producenta;
c) Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu 1
kpl. wraz z dostawą w formie papierowej lub na nośniku elektronicznej,
d) Właściwe certyfikaty w języku polskim;
e) Wykaz materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy
określonych przez producenta;
f) Wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych oraz materiałów
eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy;
g) Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela
do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej,
aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji,
wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcja
użytkowania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego;
Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia do odbioru instrukcje użytkowania, konserwacji maszyn
i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, certyfikaty i atesty.
Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego
Zrealizowanie przedmiotu umowy Strony potwierdzą bezusterkowym protokołem odbioru.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy najpóźniej do 2 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru oraz zakończy go najpóźniej do 1
dnia roboczego od daty rozpoczęcia odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad nadających się do usunięcia - Zamawiający wyznaczy termin na usuniecie
wad i może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad. Termin na przystąpienie
do usunięcia wad nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze od dnia ujawnienia wad,
2) w przypadku wad nienadających się do usunięcia- Zamawiający może:
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie w stosunku do stwierdzonych
wad bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniemodstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód wynikłej z opóźnienia.

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej
dacie ewentualnych wad i usterek.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych czynności jako wadliwych.
11. Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy przed
upływem terminu gwarancji.
12. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ostatecznego odbioru gwarancyjnego, Zamawiający dokona
odbioru jednostronnie i powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie o wynikach odbioru.
13. Po bezusterkowy odbiorze przedmiotu umowy oraz po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia
wad przy odbiorze ostatecznym gwarancyjnym, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 12
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Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
1) wykonawca zapłaci kary umowne:
a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
b) za nieterminowe wykonanie przeglądu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umowy brutto za każdy dzień zwłoki,
c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy brutto, za każdy dzień
opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
d) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15%
wynagrodzenia umowy brutto,
e) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych i ewentualnych odszkodowań
uzupełniających z faktur Wykonawcy.

1.

2.
3.

4.

§ 13
Warunki odstąpienia od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku
do określonego terminu wykonania umowy,
2) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i niezgodnie z dokumentacją
projektową. Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia
pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin,
3) oprócz przypadku wymienionego w § 14 ust.1 pkt. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego
w następujących sytuacjach:
a) gdy zostanie złożony wniosek o upadłość lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy;
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
Odstąpienie od umowy winno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz
powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy.
3) Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót
oraz robót zabezpieczających, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada;
4) Wykonawca usunie niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzech dni, z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
5) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty odebrane i wykonane do dnia odstąpienia;
Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
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publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

1.

2.

3.

4.

§ 14
Zabezpieczenie danych osobowych
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek
ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek
publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza
dotyczących pacjentów szpitala.
Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub
przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak
również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń
uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników
i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia
Wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie
zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania
świadczeń objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych
osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania. Wykonawca zastosuje
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych
osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Powyższe czyni zadość
przepisowi art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.). Zaleca się by Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem
Wykonawcy do wykonywania jakiegokolwiek świadczenia objętego umową, wykonał kopię
bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe
lub przynależności serwisowanych urządzeń. Wykonawca nie odpowiada za utratę ww. danych
podczas wykonywania świadczeń objętych umową, w tym za koszty odtworzenia utraconych
danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z
winy Wykonawcy rozumianej, jako wina umyślna.
Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których
Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z
wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i
serwisowych.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
5. Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiany danych kontaktowych, zmiana siedziby oraz adresu
Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy.
6. Przedstawione w § 15 ust. 4 lit. a) przypadek strony udokumentują w sposób nie budzący
zastrzeżeń, ustalając przy tym nowy termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
7. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron
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Załącznik do umowy:
Załącznik nr 1 - Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 6 do SIWZ
-przykładowy wzór zobowiązania-

...........................................................................
(pieczęć podmiotu składającego zobowiązanie)

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

1. Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie, który
reprezentuje tj. ………………..……………………..…oświadczam(y), że na podstawie art. 22a ustawy
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zobowiązuje się do oddania do
dyspozycji Wykonawcy tj .…..……………………………..…………..…… niezbędne zasoby tj.
a) zdolności techniczne lub zawodowe*,
Jeśli dotyczy podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
…………………………………..…………………………………………………………..…………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………
…………………………………..…………………………………………………………..…………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………
b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna *,
Jeśli dotyczy podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
…………………………………..…………………………………………………………..…………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………
…………………………………..…………………………………………………………..…………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………

na potrzeby realizacji zamówienia pn.:
„Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej” Znak sprawy: BZP.38.382-36.16
2. Jednocześnie oświadczam, że:
a) wraz ze zobowiązaniem się do udostępnienia zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, podmiot który reprezentuję odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za
nieudostępnienie zasobów podmiot który reprezentuję nie ponosi winy**,
b) wykorzystanie zasobów podmiotu, który reprezentuję przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia odbywać się będzie w następujący sposób:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
c) zakres i okres udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia obejmuje:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………
d) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia podmiot, który reprezentuję zrealizuje roboty budowlane / usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
* zaznaczyć właściwe, jeśli dotyczą
** niepotrzebne skreślić

dnia .............................................

........................................................................
podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób
upoważnionych do reprezentowania podmiotu składającego
zobowiązanie
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………….
……………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
…………………………………….……
……………………………………….…
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOT. OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej” Znak sprawy: BZP.38.382-36.16
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, że:

oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których
może być wprowadzony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

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