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 S P E C Y F I K A C J A     I S T O T N Y C H 
 

 W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A 
 

ZAWARTOŚĆ   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH 
WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 
Na dostawę sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych dla Szpitala Zachodniego w 
Grodzisku Mazowieckim 
 

Nr procedury SPSSZ/54/D/18 
 

INFORMACJE   OGÓLNE 
 

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. 

2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego      załącznik 
nr 1 do SIWZ.  

3. Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenia. 
4. Wszystkie kartki oferty muszą być ponumerowane i zaparafowana przez Wykonawcę lub     

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
5.  Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.  
6. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem     nieważności. 
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub     osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty  o 
ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. 

     Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii. 
8. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom.  
9. Wykonawca oznaczy klauzulą „TAJNE” te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
      Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby 

Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 
podpisania umowy. 

11. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. 

12. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN). Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

13. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na 
adres Zamawiającego, podany na wstępie oraz z oznaczeniem : 

 
oferta na dostawę  sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych – Pakiet ….. 
nie otwierać przed 16.11.2018 r. godz. 10.30 
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14. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 
Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt. 13, z dopiskiem 
„Zmiana oferty”. 

15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez       wysłanie 
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

16. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  08.11.2018 r. pod nr  
645861-N-2018 oraz na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl  

17. Zamawiający, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO”, 
informuje co następuje. 
a. Szpital Zachodni jest Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych od 

Wykonawców w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kontakt 
do inspektora ochrony danych, wyznaczonego  przez Administratora, jest następujący: 

  e-mail: iod@szpitalzachodni.pl  
b. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą zgodnie z RODO w celu: 

1) przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  w tym 
również na potrzeby postępowań  przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Powszechnymi, 

2) zawarcia i realizacji umowy, zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia,  
3) przekazania dokumentacji postępowania organom kontrolnym, 
4) udzielenia informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764). 
5) oraz innych celów, o których mowa art. 6 ust. 1 RODO. 

c. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

d. Podanie danych osobowych wynika z art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy Pzp i jest warunkiem zawarcia 
umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W przypadku niepodania 
danych nie dojdzie do zawarcia umowy ponieważ oferta takiego wykonawcy zostanie odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp lub wykonawca zostanie wykluczony z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp. 

e. Odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania mogą być 
osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się 
dane osobowe, niezależnie od tego, czy są strona trzecią.  

18. Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, przechowuje protokół wraz z załącznikami przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego 
nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę 
przez cały czas trwania umowy. W związku z powyższym dane osobowe pozyskane w ramach 
niniejszego postępowania także będą przechowywane w tym okresie i mogą być przetwarzane 
1. 19. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 27 stron ponumerowanych . 

 
                                                     CZĘŚĆ  OGÓLNA 

 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej w treści „Ustawą”). 
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I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, ul. Daleka 11, prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań PN – 
N 18001 : 2004; PN –  EN ISO 14001 : 2005, PN – EN ISO 9001 : 2009 
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych – 6 pakietów . 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych . 
     Uwaga! W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek produkt poprzez 

podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, 
dopuszcza się dla tych produktów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy 
zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w siwz. Wszelkie normy, znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów 
i propozycje Zamawiającego, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w siwz 
i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. 

2. Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem : 
        33.15.82.00 - 4 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6  . 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza  dzielenia pakietów. -  6 
    pakietów . 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy   Pzp. 
 
III. Termin realizacji zamówienia. 

Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania 
umowy – dostawy sukcesywne realizowane  w ciągu maximum 96 h od daty otrzymania 
zamówienia jednostkowego. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   
1) nie podlegają wykluczeniu 

posiadają  odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
c) Zdolności technicznej i zawodowej  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączącego 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. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach 

polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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, o których mowa w ust. 3 rozdział V. 
 
4.  W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

 
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5. 
 
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 
 
7. 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 powstała wskutek nieudostępnienia chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 
 
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
V. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 
2) wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz 176), 
b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. – 
Kodeks karny, 
c)  skarbowe, 
d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
 
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.13; 
 
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 
 
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
 
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
 
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
 
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowaniu, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu; 
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
miedzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych; 
 
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
 
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienie publiczne; 
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12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w rozdziale V 
SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących 
wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy 
PZP, należy złożyć: 

 
a. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 3 do 

SIWZ. 
 

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć: 
 

a. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – wg wzoru na 
załączniku nr 4 do SIWZ; 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ w 
pkt 2, 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie wg załącznika nr 
3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia 
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5. 

 
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich 
dostarczenia: 
 
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie 
Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

 
4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 

 
5. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, 

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:  
- Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że posiada aktualne dopuszczenia do obrotu na każdy 
oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE 
wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) –na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w 
każdej chwili udostępni w/w dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania – 
dotyczy wyrobów medycznych,  
- dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w ofercie należy dołączyć materiały 
informacyjne w postaci katalogów/folderów z zaznaczeniem której pozycji asortymentowej dotyczą. 
 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach  nr 3 oraz 4 
do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 
oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzorów na 
załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 

10. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może 
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
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ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą 
być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3: lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

13.Dokument, o których mowa w pkt. 11 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

14.Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów , o których mowa w ust 1, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 

16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

17.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji wykonawca 
zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane 
dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 

 
VII. PRZEDSTAWICIELE   ZAMAWIAJĄCEGO  UPRAWNIENI   DO BEZPOŚREDNIEGO   
KONTAKTOWANIA   SIĘ   Z  WYKONAWCAMI 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. Specyfikacji, kierując je na 
piśmie. 
2. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
faksem pod nr tel. 0-22 755-91-10 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: 
zp.bebenek@szpitalzachodni.pl - z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdzi fakt ich otrzymania. 
3.Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
 
             1.  Grażyna Bębenek   
                tel:         0-22 755 91 15   fax:        0-22 755 91 10 
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. 
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VIII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO   
WYKONANIA   UMOWY  - nie dotyczy 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu wyznaczonego do składania ofert. 
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 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.  
3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 
 
X. MIEJSCE   I   TERMIN   SKŁADANIA   OFERT 
1.  Ofertę  należy  złożyć w Samodzielnym  Publicznym Specjalistycznym  Szpitalu  Zachodnim, 05-825 

Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 – w kancelarii  ( pok. Nr 50)  nie później niż do dnia 16.11.2018 
r. do  godz. 10.00 . 

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 16.11.2018 r. o godzinie 10.30  w    
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05–825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 
Daleka 11  w budynku warsztatowym, pok. nr 3. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną    zwrócone 
bez otwierania. 

 
XI. OPIS   SPOSOBU   OBLICZANIA   CENY   OFERTY 
1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: 
     Na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym zał. Nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy: 
    Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji. 
2. Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie ceny  jednostkowej dla 

danej pozycji przez ilość jednostek oraz doliczy podatek VAT. 
3. Wykonawca zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty. 
   Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z 
   realizacją zamówienia , t.j.  

koszt transportu / dostawy/  i ubezpieczenia do Zamawiającego  
koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią 

4. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 
zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
 
XII. KRYTERIA,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY WYBORZE   
OFERTY,   WRAZ   Z   PODANIEM   ZNACZENIA   TYCH   KRYTERIÓW 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
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a)  Cena brutto  z VAT                        -                        60 %  
 
                     cena najniższa oferowana 
            K1 = ------------------------------------------    x   60 pkt   
                     cena oferty ocenianej 
 
b) Termin dostawy - rozumiany jako czas dostarczenia przedmiotu 
     zamówienia od momentu zamówienia.                                          40 %                                                         
 
Kryterium Waga Termin 

dostawy 
w 
godzinach 

punkty 

Termin dostawy - rozumiany jako czas 
dostarczenia przedmiotu zamówienia od 
momentu zamówienia. 

   40%  do  48h  40 pkt. 

48 – 72 h  20 pkt. 

72 - 96 h  0 pkt. 

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
                                      
2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
XIII.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH   OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   
PUBLICZNEGO 
 

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych ((Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 zwanej dalej w treści „Ustawą”). 
 
XIV. ZASADY ZWRACANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DO 
TREŚCI SIWZ I UDZIELANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TYCH WYJAŚNIEŃ. 

a) Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Komisji przetargowej o wyjaśnienie treści 
niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SWIZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do 
składania ofert. 

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 
XV. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. 
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1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu                         

i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XII niniejszej SIWZ. 
2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy PZP 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP 
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP. 
 
XVI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia 
umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem sytuacji 
określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) lit a ustawy PZP.  

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 
XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w art. 144. 
2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i 
Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP. 
3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w 
szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych 
umową doliczany będzie podatek VAT według zmienionej stawki. 
 
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców 
1.1. podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną oferentom w 
kryteriach oceny ofert i łączną punktację, 

1.2. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
1.3. o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o których mowa 

w pkt. 1.1. na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie        

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1.  

 
Załączniki: 



 12

1. Wzór formularza ofertowego (Załącznik 1 do SIWZ) 
2. Wzór formularza cenowego (Załącznik 2 do SIWZ) 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3 do SIWZ) 
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 4 do SIWZ) 
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik 5 do SIWZ) 
6.Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 6 do SIWZ) 
7.Projekt umowy  (Załącznik 7 do SIWZ). 
 
 
 
 
 

Załącznik  Nr  1 
 

  Pieczątka firmowa Wykonawcy         
                                                                                 
 

O F E R T A – pakiet …. 
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego 
..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w 
przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do zabiegów do elektrofizjologicznych dla 
Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. 
z dnia 08.11.2018 r. opublikowanego w  Biuletynie Zamówień Publicznych pod  nr  645861-N-2018 
oraz na stronie internetowej Zamawiającego.  
1.  
A. Oferuję wykonanie zamówienia   
 
    -  za cenę  (netto).................................   zł. 
    -  podatek VAT      ...................................   zł. 
    -  cena brutto          ...................................   zł. 
       Słownie brutto:  ................................................................................................................. 

       ................................................................................................................................złotych 

wyliczoną na podstawie  wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO – zał. Nr ......  
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B. w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne realizowane   na 
podstawie zamówień jednostkowych w ciągu …….. godzin od otrzymania zamówienia drogą faksową   
 
C. przy warunkach płatności  ........ dni /wymagany termin płatności minimum : 60 dni, pożądany 
termin płatności 90 dni / 
D. z  terminem ważności 
- gwarancji   …………  miesięcy/ min. 12 miesiące liczony od dnia dostawy / 
 
2. Oświadczam, że uważam się za związanym(ą) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne i  szczegółowe 

warunki umowy zastały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 
zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że oferowana dostawa jest zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami. 

5. Oświadczam, że dostawa będzie wykonywania zgodnie z ogólnie obowiązującymi    przepisami i 
zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.  

     Wykonawca  jest :  małym* / średnim*/ dużym* przedsiębiorstwem  

                                      * niepotrzebne skreślić  

     Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy : 
................................................................................................................... 
 
    Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień : 
................................................................................................................... 
 
6.Wykonawca informuje, że (niepotrzebne skreślić): 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu 
do następujących towarów / usług: ………………………………………………… 
Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………… zł netto*. 
* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT 
do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 i ustawy o podatku od 
towarów i usług, 
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego 
przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
5. Załączniki do oferty: 
           (1)  ........................................................................................... 
           (2)   .......................................................................................... 
           (3)   .......................................................................................... 
           (4)   .......................................................................................... 
           (5)   .......................................................................................... 
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           (6)   .......................................................................................... 
           (7)   .......................................................................................... 

     
............................................................. 
Podpis i pieczątka upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy     

                                                                                                                                                                                                            
……………………………..…………………….. 
Miejscowość, data 
 
 

 Załącznik Nr 2 
 

 

     Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 
 

 
                              

FORMULARZ  CENOWY – pakiet …… 
 
 

                              
L.p Nazwa produktu  z 

SIWZ  
Ilość J.m

. 
Cena 
jedn. 
netto 
zł.   

Cena 
netto 
      zł 

VAT 
% 

Kwota 
VAT 

Cena 
brutto 
    zł. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1         

2         

3         

itd         

                                                                      Razem :     

 

 

............................................................ 
Podpis i pieczątka upoważnionego  
      Przedstawiciela Wykonawcy  
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Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka pakietów,  „FORMULARZ 
CENOWY” należy wypełnić na każdy pakiet osobno. 

Formularz cenowy należy załączyć dodatkowo na nośniku elektronicznym (w programie 
Word lub Excel) 

 

 

 

 
 

 Załącznik Nr 3 
 
 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………. 
Adres Wykonawcy ………………………………………………………………….. 
 

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 na: 
dostawę sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych oświadczam, co następuje: 
 

1.OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

b) [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy 

z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8  ustawy Pzp  . 

 

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

 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………

……….. 

…………………………………………………………………………………………..…………

………...........………………………………………………………………………………………

…………………… 

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

 
       ………………………………………… 

(podpis) 

2.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, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

3.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. 
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 

 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………. 
Adres Wykonawcy ………………………………………………………………….. 
Numer telefonu / faxu ………………………………………………………………. 
Adres e-mail ................................................................................................................ 
Numer NIP i Regon …………………………………………………………………. 
 

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  

Nr …………………….. 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
na dostawę sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych oświadczam, co następuje: 

 

1.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    
SIWZ w Rozdziale IV . 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 
2.INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW:  
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w SIWZ  w Rozdziale V polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………..……. 
..……………………………………………………………………………………………………. 

w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

(podpis) 

 
 
 
3. 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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……………………. 
 Pieczątka firmy                                                                                                     Załącznik nr 5 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015r. poz. 
184, 1618 i 1634) 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
Na dostawę  sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych dla Szpitala Zachodniego w 
Grodzisku Mazowieckim 
 
Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy 
kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. 
 
 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 
 
 
 
 
 l.p. 

                                   

                                             Wskazanie wykonawcy 

 
 

 

 
 

 

  

  

  

 
  
W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej 
grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
 
 
 

………………………………………………………………
………………………………….. 

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
Wykonawcy) 

 
UWAGA! 
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, 
informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. 



 21

Załącznik nr 6  

Opis przedmiotu zamówienia  w oddzielnym załączniku. 

                       Załącznik nr 7  
                                         
                                         Projekt  umowy do Pakietu 3; 4; 5; 6 
 
                                          UMOWA  NR ……./SPSSZ/2018                                 

zawarta w dniu ………..2018 r. roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku 
Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000055047, 
oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści  umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
 
1. …………………………………..                              - p. ……………………… 
a 
Firmą …………………………..………. zarejestrowaną w………………….. pod Nr KRS …………. Nr NIP ………. Nr 
Regon ……….zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
 
1. ……………………………..              - p. …………………. 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
została zawarta umowa o następującej treści: 
                                                                         

§ 1 
2. Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………………………. 
3. Szczegółowo przedmiot umowy określony jest w zał. nr 1 do niniejszej umowy będącym jej integralną częścią. 
4. Przewidziana wartość umowy jest maksymalna, a Zamawiający może zakupić mniej i Wykonawcy nie służą żadne 

roszczenia z tego tytułu . 
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu w ramach wartości umowy. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy w przypadku gdy ilości określone w załączniku nr 

1 do umowy nie zostaną wykorzystane w trakcie obowiązywania umowy. 
7. Zmiany określone w pkt. 5,6 muszą być potwierdzone stosownym aneksem. 

§ 2 
1.   Cena umowy wynosi ............................. zł. brutto    (słownie: ................................. brutto).          
2.  W cenie określonej w ust.1 zawarte  są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej    umowy, m.in.: zakupu, 

transportu, ubezpieczenia, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa  podatkowego i Kodeksu 
Celnego. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki  następuje  z dniem wejścia w 
życie aktu prawnego zmieniającego stawkę , gdzie zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, wartość netto 
pozostanie niezmienna. Zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają aneksu do umowy . 
4.Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zapłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wynikłego z faktu, iż 
Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, iż obowiązek podatkowy go nie dotyczy, Wykonawca zwróci 
równowartość zapłaconej kwoty podatku Zamawiającemu. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie .........................od daty podpisania umowy.  Dostawa będzie 

realizowana sukcesywnie  na podstawie zamówień jednostkowych realizowanych w ciągu .... dni roboczych od 
otrzymania zamówienia drogą faksową. 

2. Zamawiający wymaga, aby towar  wyszczególniony w zamówieniu jednostkowym  dostarczony    był  w całości  
jednorazowo. 

§ 4 
1.   Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej 

przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy dokumentu dostawy przedmiotu umowy. 
2.  Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do .... dni od złożenia faktury u   Zamawiającego wraz z dokumentem 

dostawy. 
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§ 5 
1.  Zamawiający ustanawia osoby upoważnione do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy       (składanie 

zamówień jednostkowych) oraz potwierdzenia dokumentu dostawy  –   ....................... 
2. Wykonawca ustanawia............................................... jako osobę odpowiedzialną za realizację 
    przedmiotu umowy.  

§ 6 
1.  Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie posiadał termin ważności nie   krótszy niż …….  

miesięcy . 
2.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad 

materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.                                                
§ 7 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
     -  w wysokości 10% ceny niezrealizowanej umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z    własnej winy; 

   -  w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji 
przedmiotu umowy określony w § 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości ceny umowy.  

     -  w wysokości 10 % ceny niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od  umowy   w przypadku    
określonym w § 8  ust 3 niniejszej umowy . 

2. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ustalone ceny nie tracą ważności. 
3. Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust.2 umowy za zrealizowany przedmiot  umowy Wykonawca 

może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 
§ 8 

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający może odmówić 
odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty 
     zgłoszenia reklamacji. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i  odstąpienia od umowy w 

przypadku: 
- dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami, 
- dostarczenia innego asortymentu niezgodnego z przedmiotem umowy. 

§ 9 
1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności wynikające z umowy nie będą przekazywane osobie  trzeciej bez jego zgody. 

§ 10 
1. Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi 

Wykonawca. 
2.  Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy. 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy - Kodeks Cywilny, Ustawy – 
Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty przetargowej. 

§ 12 
.1 Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach  wzajemnych negocjacji 

przez wyznaczonych pełnomocników. 
.2 Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do  Sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego. 

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
             ZAMAWIAJĄCY:                                            WYKONAWCA: 
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                                         Projekt  umowy do Pakietu 1 

                                          UMOWA  NR ……./SPSSZ/2018                                 

zawarta w dniu ………..2018 r. roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku 
Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000055047, 
oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści  umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
 
1. …………………………………..                              - p. ……………………… 
a 
Firmą …………………………..………. zarejestrowaną w………………….. pod Nr KRS …………. Nr NIP ………. Nr 
Regon ……….zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
 
1. ……………………………..              - p. …………………. 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
została zawarta umowa o następującej treści: 
                                                                       § 1 
1.Przedmiotem umowy jest dzierżawa systemu  ………………………….. które zostały wyszczególnione w Załączniku nr 
1 do niniejszej Umowy. 
2.Wykonawca oświadcza, iż urządzenia opisane w ust. 1 posiadają wszystkie niezbędne elementy do ich 
prawidłowego funkcjonowania oraz odpowiednie certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakupione 
zostały ze środków własnych Wydzierżawiającego oraz nie są obciążone zastawem lub innymi zobowiązaniami na 
rzecz osób trzecich.  
3.Wykonawca gwarantuje prawidłową pracę urządzeń przez cały okres trwania niniejszej umowy.  
4.Strony ustalają, że przez cały okres obowiązywania Umowy właścicielem Urządzeń pozostanie Wykonawca. 

§ 2. 
1.Wykonawca zobowiązuje się oddać urządzenia w dzierżawę na okres 1-3 dniowych  sesji  zabiegowych w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Terminy  sesji zabiegowych zostaną ustalone przez Strony z minimum 14 
dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Przez cały czas trwania Umowy 
Zamawiający uprawniony będzie do korzystania z Urządzeń wyłącznie na terenie placówki Zamawiającego do której 
sprzęt zostanie dostarczony i zainstalowany przez Wykonawcę i na jego koszt. 
2.Przekazanie urządzeń nastąpi na podstawie protokołu przekazania sprzętu medycznego podpisanego przez  
Zamawiającego.  
3.Zamawiający zobowiązuje się, że przez cały czas trwania umowy urządzenia będą eksploatowane zgodnie z 
instrukcją obsługi oraz ich przeznaczeniem, wyłącznie przez osoby przeszkolone stosownie do ust. 5 poniżej. W 
szczególności Zamawiający będzie przechowywał urządzenia w warunkach w pełni zgodnych z instrukcją obsługi 
oraz ich przeznaczeniem oraz podejmie wszelkie uzasadnione działania w celu ochrony urządzeń przed 
uszkodzeniami, jakie mogą powstać w trakcie eksploatacji.  
4.Wykonawca przed rozpoczęciem eksploatacji urządzeń przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego członków 
jego personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń i ich bieżącej eksploatacji. Szkolenie zostanie 
przeprowadzone w placówce Zamawiającego przez pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę i na jego koszt, w 
terminie uzgodnionym przez Strony. 
5.Zamawiający nie może przekazywać Urządzeń jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Wykonawcy, 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
6.W przypadku wystąpienia awarii urządzenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego koszty naprawy obciążają 
Wykonawcę.  

§ 3. 
W przypadku uszkodzenia Urządzenia Zamawiający pokryje uzasadnione koszty naprawy Urządzenia, o ile 
uszkodzenia te powstały na skutek nieprawidłowej eksploatacji Urządzenia przez Zamawiającego. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności finansowej za zużycie Urządzenia wynikłe z jego normalnej eksploatacji. 

§ 4. 
1.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wydzierżawionych urządzeń w pełnej zdolności techniczno-
eksploatacyjnej przez cały okres dzierżawy. 
2.Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wykonywania okresowych przeglądów technicznych zgodnie z 
zaleceniem producenta Urządzeń.  
3.Wykonawca wraz z dostawą Urządzeń oraz na każde jego żądanie dostarczy Zamawiający kopię dokumentu 
dopuszczającego Urządzenia do obrotu i stosowania na terenie Polski. 
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§ 5  
1.Za dzierżawę Urządzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz brutto (z VAT) w wysokości ……………….. 
złotych ( słownie…………………………… złotych brutto) za każdą sesję zabiegową/za każdy dzień eksploatacji. 
Czynsz Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Wykonawcę po 
zakończeniu danej sesji zabiegowej. 
2.Płatność będzie realizowana po zakończeniu sesji zabiegowej, w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury na 
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.   
3.Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 złotych za każdy dzień opóźnienia w dzierżawie Urządzenia. 
4.W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności 
Wykonawcy. 
5.Zamawiającemu przysługuje dochodzenie dalszych roszczeń na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej 
szkody przekroczy wartość kar umownych. 

§ 6. 
1.Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy głównej tj. na okres od dnia….. do dnia …..  
2.Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy głównej a także w 
przypadku jeżeli którakolwiek ze stron Umowy głównej odstąpi od jej wykonania. 
3.Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody jakichkolwiek czynności prawnych 
zmierzających do przeniesienia w całości lub części wierzytelności z umowy lub prowadzących do zmiany ich 
wierzyciela.  
4.Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:  

a) Zamawiający lub osoba trzecia korzysta z Urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi, z ich 
właściwościami lub przeznaczeniem;  

b) Urządzenia będą eksploatowane przez jakiekolwiek osoby nieprzeszkolone przez przedstawiciela 
Wykonawcy lub zostaną udostępnione osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy  

 
                                                                        § 7. 
1.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3.Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Wykonawcy. 
4.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                  WYKONAWCA : 
 
 
                                     PROJEKT UMOWY DO PAKIETU 2 
 
                                    UMOWA  NR ……./SPSSZ/2018                                 

zawarta w dniu ………..2018 r. roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku 
Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000055047, 
oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści  umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
 
1. …………………………………..                              - p. ……………………… 
a 
Firmą …………………………..………. zarejestrowaną w………………….. pod Nr KRS …………. Nr NIP ………. Nr 
Regon ……….zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
 
1. ……………………………..              - p. …………………. 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
została zawarta umowa o następującej treści: 
                                                                           § 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa elektrod do systemu elektroanatomicznego 3D . 
2. Umowa reguluje kwestie utworzenia banku na ww. przedmiot umowy . 
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3. Szczegółowo przedmiot umowy określony jest w  zał. nr 1 do niniejszej umowy będącym jej integralną częścią. 
4. Przewidziana wartość umowy jest maksymalna, a Zamawiający może zakupić mniej i  Wykonawcy nie służą 

żadne roszczenia  z tego tytułu . 
5. Ilości określone w załączniku nr 1 mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości nie 

wymaga aneksowania umowy ze względu na wartościowe rozliczenie umowy. 
6.  Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia kwoty z jednej pozycji do drugiej  w ramach wartości umowy 

bez konieczności aneksowania umowy. 
7.  Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy w przypadku gdy wartość  umowy nie 

zostanie wykorzystana w trakcie obowiązywania umowy co wymaga potwierdzenia stosownym aneksem . 
8. W przypadku gdy nazwa asortymentu i cena nie ulega zmianie Zamawiający dopuszcza rozszerzenie nr 

katalogowych bez aneksowania umowy . O rozszerzeniu nr katalogowych Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania  z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez 
Wykonawcę (ceny niższe niż określone w niniejszej umowie ) . 

 
                                                                       § 2 
1. Cena umowy wynosi ……………. zł brutto    (słownie: ………………………………) 
2. W cenie określonej w ust.1 zawarte  są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej      umowy, m.in. : zakupu, 

transportu, ubezpieczenia,  pakowania i znakowania, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa  
podatkowego i Kodeksu Celnego. 

3. W przypadku zapłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wynikłego z faktu, iż Wykonawca nie poinformował 
Zamawiającego, iż obowiązek podatkowy go nie dotyczy,  Wykonawca zwróci równowartość zapłaconej kwoty 
podatku Zamawiającemu.  

§ 3 
1.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy  w terminie  ……….. miesięcy od daty podpisania umowy.   
2.Zamawiający przyjmuje bez odrębnego wynagrodzenia przechowanie asortymentu określonego w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy. 
3.Zamawiający jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie …………………………– osobą nadzorującą 
jest  p. …………………………. 

      4. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy jest  p. ………………. Tel ……………. 
5. Rozliczenie „banku” (ilościowe i wartościowe) musi nastąpić w terminie 5 dni roboczych (przy czym strony przez 

dni robocze rozumieją dni od poniedziałku do piątku) od zakończenia ilościowego lub terminowego umowy .  
6. Wykonawca dostarczy do zamawiającego pełny rozmiar przedmiotu zamówienia na przechowanie w terminie 5 

dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy . 
7. Przyjęcie asortymentu na przechowanie dokonane zostanie na podstawie dokumentów  magazynowych 

Wykonawcy . 
8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pełnego typoszeregu asortymentu i ilości przedmiotu umowy 

przechowywania poprzez ich uzupełnianie na podstawie zamówień Zamawiającego  
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawianą część dostawy  wraz z protokołem przekazania bezpośrednio 

do ……………………….. na własny koszt i ryzyko w terminie …..  dni roboczych (przy czym za dni robocze 
strony uznają dni od poniedziałku do piątku) od momentu  otrzymania zamówienia.  

10.Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by   zachować je w stanie nie 
pogorszonym. 

11.Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej i udowodnionej szkody  powstałej w trakcie trwania 
niniejszej umowy w asortymencie oddanym mu na przechowanie  

      12.Zamawiający ma prawo pobrać asortyment przechowywany. 
13.Po pobraniu przechowywanego  asortymentu Zamawiający za pośrednictwem ………………………..wystawia 

pisemne zamówienie na pobrany towar. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia w ciągu 2 dni wystawia fakturę 
VAT za pobrany asortyment.  

14.Wykonawca może dokonać spisu z natury asortymentu przechowywanego w związku z niniejszą umową u 
zamawiającego oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w  uzgodnionym wcześniej terminie.  

                             § 4 
1.Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie 
   faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę  za zużyte produkty medyczne . 
2.Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do …. dni od złożenia faktury u 
   Zamawiającego. 
3. Należność za przedmiot umowy będzie przekazana na konto Wykonawcy wskazane na    fakturze. 

                                                                               § 5 
    Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie posiadał termin ważności nie krótszy niż 12 

miesięcy .                                                                     



 26

                § 6 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
     -  w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od   umowy z własnej winy; 
     - w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji   

przedmiotu umowy określony w § 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej dostawy.  
2. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy  ustalone ceny nie tracą 

ważności. 
3. Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust.2 umowy za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca 

może naliczyć  odsetki w wysokości ustawowej.      
                               

           § 7 
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a  także wolny od wad  
materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.                               

           § 8 
1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o powyższym fakcie przesyłając pisemną reklamację. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od  daty zgłoszenia 

reklamacji. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy  w przypadku: 
     - dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami, 
     - dostarczenia materiałów niezgodnych  z przedmiotem umowy. 
                         § 9 
1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
    której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej umowy .  
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w razie wycofania z produkcji sprzętu stanowiącego przedmiot 

umowy  i zastąpienia go innym sprzętem o tych samych właściwościach, tych samych lub lepszych parametrach i 
tej samej cenie, po sporządzeniu stosownego aneksu. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie   leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

    Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o 
    powyższych okolicznościach. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z  tytułu 
wykonania części umowy. 

5.Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przekazywane osobie trzeciej bez zgody 
   Zamawiającego.     
                                                                       § 10 
1. Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi 

Wykonawca. 
2.   Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy.                      
                                                                        § 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  - Kodeks Cywilny oraz 
Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty 
przetargowej.      
                                                                       § 12 
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach     wzajemnych 

negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników. 
2. Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do 
    Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
3.  W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego. 
 
                     § 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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      ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA: 
 
 


