Zakopane dnia 10.10.2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Numer procedury przetargowej: STG-271-POIŚ-6/2018

Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich
powyżej równowartości 144 000 Euro
Dostawa 1 szt. defibrylatora i 2 szt. respiratorów
współfinansowana

ze

środków

europejskich

na

podstawie

umowy

nr

POIS.09.02.00-00-0062/17-00/1120/2018/44 o dofinansowanie Projektu pn.
„Restrukturyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
w Zakopanem poprzez wymianę przestarzałego sprzętu medycznego oraz
wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych” w ramach działania 9.2
Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX
Wzmocnienie

strategicznej

infrastruktury

ochrony

zdrowia

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamawiający:
Uniwersytecki Szpital
Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem
ul. Oswalda Balzera 15
34 – 500 Zakopane

Obowiązujący czas to czas generowany przez Zamawiającego

ZATWIERDZAM:

Programu

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15,
34-500 Zakopane, www.klinika.net.pl– strona internetowa Zamawiającego, na której dostępna
jest SIWZ, przetargi@klinika.net.pl – poczta elektroniczna Zamawiającego.
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w
złotych polskich powyżej równowartości 144 000,00 Euro.
Gdziekolwiek w niniejszej Specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy
przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. defibrylatora oraz 2 szt. respiratorów.
CPV
33182100-0 defibrylator, 33157400-9 respirator. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ będący integralną częścią SIWZ.
Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy
własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne.
4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji defibrylator – 30 dni od daty zawarcia umowy (część A).
Termin realizacji respiratory - 56 dni od daty zawarcia umowy (część B).
5.

Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i
zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w
należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy co najmniej jednego respiratora o wartości
co najmniej 100.000 PLN brutto – dotyczy części B zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Podstawy wykluczenia podane są w punkcie poniżej.
6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, spełniający przesłanki określone:
A. W art. 24 ust. 1 ustawy:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
13) Wykonawcę będącego osobą 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. z 2016
r. poz. 1137, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 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);
14) 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;
15) 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;
16) 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;
17) 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;
18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
19) 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
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) 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 2016
r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
23) 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 2017 r. poz. 229, 1089 i
1132), 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.
B. W art. 24 ust. 5 ustawy:
Zamawiający wykluczy 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 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260)
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 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) 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 wykroczenie, o którym mowa
w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
8) 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.
Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli
nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana
za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w ust. 1 pkt 15,
c) w ust. 5 pkt 5–7
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres

wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
C. Ponadto zgodnie z art. 24 ust 8,9,10,11 oraz 12 ustawy dalsza procedura związana z
wykluczeniem Wykonawcy przebiega następująco:
- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust.
5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust. 8.
- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 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.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
D. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, a także spełnianie przez
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie JEDZ, o którym mowa
w punkcie 8 SIWZ.
I.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

L.p.

1.

2.

3.

Rodzaj i wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy –
w sytuacji kiedy Wykonawca nie wskazał w JEDZ/ESPD gdzie Zamawiający może uzyskać
ww. odpis 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570),
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r.
o informatyzacji
działalności
podmiotów
realizujących
publiczne (Dz.
z 2014 r.
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowegozadania
potwierdzającego,
że U.
Wykonawca
poz.
1114
oraz
z
2016
r.
poz.
352);
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,

5

oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności,

6.

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7.

oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1785),

8.

katalogów i/lub ulotek informacyjnych producenta dotyczących oferowanego sprzętu w
języku polskim lub angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez
Wykonawcę,

9.

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania –
sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6,

10

oświadczenia Wykonawcy, że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia oferty
nie uprawomocnił się wyrok skazujący Wykonawcę będącego osobą fizyczną za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, w którym
wymierzono mu karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 zł
– Załącznik nr 7

11

oświadczenia Wykonawcy, że w okresie wymienionym w pkt. 10 powyżej urzędującego
członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta nie skazano prawomocnie za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 10 powyżej
– Załącznik nr 7

12

oświadczenia Wykonawcy, że w okresie wymienionym w pkt.
niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
społecznym, w której wymierzono mu karę pieniężną
Załącznik nr 7

13

deklaracji zgodności dla oferowanych respiratorów oraz defibrylatora w języku polskim i/lub
angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

14.

10 powyżej nie wydano wobec
obowiązków wynikających z
przepisów o zabezpieczeniu
nie niższą niż 3000 zł –

oświadczenia o braku poważnego naruszenia obowiązków zawodowych – Załącznik nr 7

15. Oświadczenie RODO - Załącznik nr 8
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, musi przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione wyżej oraz JEDZ.
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
Podwykonawców, składane są w oryginale.
II.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I ppkt 1-7 i 10-12:
1) pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 1,3 i 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit.
b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. 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,
ze 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.
Przepis ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.
1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt I. 2, składa dokument, o którym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis II. 2 zdanie pierwsze stosuje się.
2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Kształt oferty oraz wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów, które
Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – dokumentu pełnomocnictwa do
podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy; wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie
oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z
14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2291),
b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ/ESPD) – Załącznik nr 1 do SIWZ:

-

dokument ten należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu
elektronicznego,
podpisanego
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie, w jakim potwierdzają
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy; analogiczny wymóg
dotyczy JEDZ składanego przez Podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1
ustawy;
środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę,
jest
poczta
elektroniczna;
JEDZ
należy
przesłać
na
adres
email:
przetargi@klinika.net.pl,
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:
.pdf, .doc, .docx, .xls,
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny; może korzystać z
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w
szczególności w jednym z ww. formatów,
po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego
JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania,
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie,
podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj.
opatrzony hasłem dostępowym; w tym celu Wykonawca może posłużyć się
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku
narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign); nazwa
spakowanego archiwum, w którym znajduje się dokument JEDZ, jak również nazwa
samego dokumentu JEDZ powinna zawierać: wyraz „JEDZ”, skrótową nazwę firmy
pozwalającą na jej identyfikację oraz numer procedury przetargowej,
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej
w formie pisemnej; treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne
informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych
zawartych w JEDZ,
Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki
sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert (obowiązujący czas to czas generowany przez Zamawiającego); w
temacie wiadomości należy umieścić: wyraz „JEDZ”, skrótową nazwę firmy
pozwalającą na jej identyfikację oraz numer procedury przetargowej,
Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ,
datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego,
obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy; w takim przypadku
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu,
klucz do odszyfrowania dokumentu JEDZ ma być dołączony do oferty w widocznym
dla Zamawiającego miejscu.
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w
innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
c) opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg Załącznika nr 4 do SIWZ,
d) wypełnionego formularza oferty – wg Załącznika nr 5 do SIWZ, wraz z parafowanym
Załącznikiem nr 3 do SIWZ,

e) potwierdzenia wniesienia wadium stosownego dla danej formy wadium wybranej przez
Wykonawcę; w przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w innej formie niż w pieniądzu,
oryginał stosownego dokumentu winien być złożony w osobnej zamkniętej i opisanej kopercie
dołączonej do koperty zawierającej ofertę, natomiast do samej oferty winna być dołączona
kserokopia oryginalnego dokumentu.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów:
a) 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,
b) musi złożyć dla każdego z Podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz JEDZ.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami wyłącznie pisemnie.
2. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer
procedury przetargowej: STG-271-POIŚ-6/2018.
3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie
przetargu jest: Grażyna Malik tel. 18 22 11 440, fax. 18 20 142 96 - od pn. do pt. w godz. 800
– 1400, e-mail: przetargi@klinika.net.pl
10. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych) dla przedmiotu zamówienia opisanego w
części A zamówienia – defibrylator (Załącznik nr 4A),
b) 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) dla przedmiotu zamówienia opisanego
w części b zamówienia – respiratory (Załącznik nr 4B)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego
Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu
związania ofertą. Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać
złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem
Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr STG-271-POIŚ-6/18 dostawa 1 szt.
defibrylatora, oraz 2 szt. respiratorów. Nie otwierać przed dniem 26 listopada
2018 r. przed godziną 11:00” w siedzibie Zamawiającego przy ul. Oswalda Balzera
15 w Zakopanem - sekretariat dziennika podawczego w Budynku Administracyjnym.
4. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego:

BGK O/Kraków nr: 58 1130 1150 0012 1268 1320 0001
5. UWAGA !! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis
umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.
4a ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
przypadku składania wadium w formie innej niż w pieniądzu, w dokumencie wadialnym, jako
podmioty, w imieniu których wadium jest wnoszone, muszą być wymienieni wszyscy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której
wadium dotyczy.
7. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46
ust. 4a oraz 5 ustawy.
11. Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania
ofert.
12. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych
w SIWZ
1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w pkt 8 niniejszej SIWZ oświadczenia
i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony
Wykonawcy.
2. Oferta powinna być:
a. sporządzona w formie papierowej na podstawie załączników niniejszej SIWZ,
b. napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką,
c.
złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz
napisem: „Postępowanie nr STG-271-POIŚ-6/18 dostawa 1 szt. defibrylator
oraz 2 szt. respiratorów. Nie otwierać przed dniem 26 listopada 2018 r. przed
godziną 11:00” Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
i datowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
4. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie niezbędne koszty jakie musi ponieść Wykonawca,
aby zrealizować cały przedmiot zamówienia z najwyższą starannością.
5. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim
chyba,
że
w
SIWZ
dopuszczono
inaczej.
W
przypadku załączenia
dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany
jest załączyć tłumaczenie na język polski. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ,
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
Podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia,
o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie.
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w
sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo
oznaczona dopiskiem “zmiana" lub “wycofanie".

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Oswalda Balzera 15 w Zakopanem w sekretariacie dziennika podawczego w budynku
administracyjnym do dnia: 26 listopada 2018 r. do godziny 10:30. Oferty złożone po
upływie terminu składania ofert zostaną odesłane bez otwierania.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Oswalda Balzera 15 w Zakopanem, o godzinie 11:00 w budynku administracji, w
gabinecie Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.
14. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w Załączniku nr 5.
2. Ogólny wzór do obliczania ceny:
Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku VAT
Współczynnik stawki podatku VAT wynosi odpowiednio:
- 1,08 dla 8 % stawki podatku VAT,
Na przykład:
Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat,
zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:
25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla części A zamówienia (defibrylator):
Cena brutto za całość dostawy - waga 60%
Cn
C= ----------x 100 x 60%
Cb
gdzie:
C- wartość punktowa kryterium „cena”
cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert
Cb – cena badanej oferty.
Termin dostawy - waga 10 %
- 10 pkt za realizację do 15 dni od daty zawarcia umowy,
- 0 pkt za realizację zamówienia między 16 a 30 dniem od daty zawarcia umowy.
Termin gwarancji – waga 30 %
24 m-ce
- 0 pkt
30 m-cy
- 15 pkt
36 m-cy
- 30 pkt

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla części B zamówienia (respiratory):
Cena brutto za całość dostawy- waga 60%
Cn
C= ----------x 100 x 60%
Cb
gdzie:
C- wartość punktowa kryterium „cena”
cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert
Cb – cena badanej oferty.
Termin dostawy - waga 10 %
- 10 pkt za realizację do 30 dni od daty zawarcia umowy,
- 0 pkt za realizację zamówienia między 31 a 56 dniem od daty zawarcia umowy.
Termin gwarancji – waga 30 %
24 m-ce
30 m-cy
36 m-cy

- 0 pkt
- 15 pkt
- 30 pkt

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali
100 punktowej obliczonych wg następującego wzoru:
X= C+T+G
gdzie:
X - ilość punktów badanej oferty;
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium: cena;
T - ilość punktów badanej oferty w kryterium: termin dostawy;
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium: gwarancja.
4. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania aukcji
elektronicznej.
5. 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 rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Sposób dokonania wyboru – najwyższa punktacja wg określonych powyżej kryteriów
oceny ofert.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.
16. Warunki zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia
publicznego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana
najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem zawarcia umowy.

za

3. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego należy dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców.
5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak
również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać
dopełnione w celu zawarcia umowy.
6. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą zagranicznym, umowa i wszelka
korespondencja związana z realizacją zamówienia zostanie sporządzona i będzie
prowadzona w języku polskim.
7. Warunki dokonywania zmian w umowach:
- na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym
postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach,
wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie
należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 10 %
ceny brutto przedmiotu zamówienia.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.
3. Zabezpieczenie w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: (nr konta
zostanie podany po wyborze najkorzystniejszej oferty, temu Wykonawcy, którego oferta okaże
się najkorzystniejsza) z dopiskiem: {Wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy pn.
„Sprzedaż defibrylatora” lub „Sprzedaż respiratorów” lub „Sprzedaż defibrylatora i
respiratorów”}.
4. Miejsce wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach zostanie podane po wyborze
najkorzystniejszej oferty temu Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować
Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę tego zabezpieczenia.
6. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30 % kwoty
zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji za
wady – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji za wady (licząc od
terminu, który nastąpi później).
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać
czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający
opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie
o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
- nie zawiera braków formalnych;
- uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania.
19. Opis części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (Część A i B – Załącznik nr 4A i 4B).
Wykonawcy mogą składać oferty na dostawę dowolnych części.
20. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową
Nie dotyczy.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6,7.
22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach.
Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.
24. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:














administratorem danych osobowych uzyskanych przez Zamawiającego w niniejszym
postępowaniu przetargowym jest Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w
Zakopanem, ul. O. Balzera 15, 34-500 Zakopane;
z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego można się skontaktować pod
adresem: abi@klinika.net.pl;
dane osobowe uzyskane przez Zamawiającego przy okazji niniejszego postępowania
przetargowego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem,
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp”;
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z § 16 ust. 1 w zw. z § 14 ust. 4 umowy
wskazanej na początku SIWZ, tj. przez okres 5 lat od daty płatności końcowej uzyskanej
przez Zamawiającego w ramach Projektu;
obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający uzyska w związku z
niniejszym postępowaniem posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
(skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie



niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów RODO;
osobom, których dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w niniejszym
postępowaniu nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z
postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (JEDZ/ESPD)
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
4. Załącznik nr 3a – Formularz cenowy
5. Załącznik nr 4A i 4B – Opis przedmiotu zamówienia
6. Załącznik nr 5 – Formularz oferty
7. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw (dla Części B zamówienia)
8. Załącznik nr 7 – Oświadczenia Wykonawcy
9. Załącznik nr 8 - Oświadczenie RODO

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z
postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Uwaga: Dostępny w pliku PDF lub XML na stronie internetowej Szpitala.
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do cz. IV przedmiotowego dokumentu Wykonawca
zobligowany jest do wypełnienia jedynie sekcji 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Postępowanie nr STG-271-POIŚ-6/18
Dostawa 1 szt. defibrylatora oraz 2 szt. respiratorów (odpowiednie zaznaczyć)
Oświadczam, że:



nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych



należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z następującymi Wykonawcami:
1 ..................
2 ..................
3 ..................

Informacja dla Wykonawców:
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.............................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

................................., dnia ….... –.............

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy na jednorazową dostawę
Umowa zawarta w Zakopanem dnia .......................... pomiędzy:
Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem z
siedzibą przy ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 zakopane – wpisanym do rejestru pod
numerem KRS 0000013294, NIP 736-14-59-982, reprezentowanym przez:
…………………………………..
zwanym dalej – Zamawiającym,
a:...............................
reprezentowana przez:
……………………………………………
zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
współfinansowana ze środków europejskich na podstawie umowy nr POIS.09.02.00-000062/17-00/1120/2018/44
o
dofinansowanie
Projektu
pn.
„Restrukturyzacja
Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem poprzez
wymianę przestarzałego sprzętu medycznego oraz wdrożenie innowacyjnych technologii
informatycznych” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów
leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o
szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 Euro – postępowanie nr
STG-271-POIŚ-6/18 o następującej treści:
§1
Przedmiot Zamówienia
1.
2.

3.

Dostawa:
A. 1 szt. defibrylatora i/lub
B. 2 szt. respiratorów. (do odpowiedniej zmiany)
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i
wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku nr 1 do
Umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 4A i/lub 4B do SIWZ), który
stanowi integralną część niniejszej Umowy.
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy. Na opisanych tam zasadach Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić serwis gwarancyjny dotyczący przedmiotu zamówienia.
§2
Cena, termin i warunki wykonania Umowy

1.

2.

Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie ........................... netto (słownie…………………………………………..) kwota
Vat…………………………………..(słownie: ………………………………..) kwota brutto…………………..
(słownie: ....................................... ).
Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi
kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie. Załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy (Formularz cenowy – Załącznik nr 3a do SIWZ) określa ceny netto
i brutto sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia.
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty jej zawarcia wynosi:
- dla części A (defibrylator) – 30 dni od daty zawarcia umowy (lub inny termin
zadeklarowany w ofercie)
- dla części B (respiratory) - 56 dni [lub inny termin zadeklarowany w ofercie].

W razie oferty częściowej – niepotrzebne skreślić

O terminie dostawy urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca
zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
3.

Dostawa, rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu będącego przedmiotem
zamówienia będą odbywać się na ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty
lub uszkodzenia urządzeń będących przedmiotem zamówienia w czasie ich dostawy,
rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.
§3
Odbiór, warunki płatności, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz uzyskaniu pozytywnych
wyników testów działania, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez
przedstawicieli obu Stron.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania
faktury/faktur (wystawionych dla każdej części zamówienia oddzielnie – w przypadku
Wykonawcy realizującego obie części zamówienia), wystawionej/wystawionych
w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że
Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu zamówienia.
Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji jakości, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub
usterek.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości:
A. ........................... zł,(słownie złotych: ....................................) tj. 10 %
ceny brutto podanej w ofercie za wykonanie części zamówienia opisanej w
§ 1 ust. 1 pkt. A - defibrylator) w formie .................................. .
B. ........................... zł,(słownie złotych: ....................................) tj. 10 %
ceny brutto podanej w ofercie za wykonanie części zamówienia opisanej w
§ 1 ust. 1 pkt. B - respiratory) w formie .................................. .
Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i
gwarancji.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:
a) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie
wykonaną,
b)

30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po
upływie okresu rękojmi lub gwarancji za wady (licząc od terminu, który
nastąpi później).

§4
Odpowiedzialność odszkodowawcza
1.

2.

W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę
umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2
zdanie pierwsze.
W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również
za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na
realizację zamówienia od Umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego,

3.

4.
5.

naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w
§ 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do
dnia odstąpienia.
W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady
lub z udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego
tytułu w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
Kary umowne mogą być potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§5
Postanowienia dodatkowe
1.
2.

3.

4.

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy
bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Wykonawca oświadcza, że urządzenia wchodzące w skład przedmiot zamówienia, o
których mowa w § 1, posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne
zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi wszystkich urządzeń
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia jak również innych dokumentów
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w języku polskim.
Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu
zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób
trzecich.
§6
Postanowienia końcowe

1.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) oraz
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
1579).
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 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.

3.

Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzane w
formie aneksów przyjętych przez Strony Umowy, przy uwzględnieniu art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

4.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie
z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, w szczególności w przypadku:

5.
6.
7.

a) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowień umownych, jeżeli z
powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze Stron
stratą, czego Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu Umowy,
b) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
które uniemożliwią realizację Umowy w terminie,
d) wystąpienia „siły wyższej”; pod pojęciem siły wyższej Zamawiający
rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są
nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się
skutecznie; o braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca
obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając
jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z jej wykonaniem
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Załączniki stanowią integralną część Umowy:
a. Załącznik nr 1 (Załącznik nr 4 do SIWZ) - Opis przedmiotu zamówienia;
b. Załącznik nr 2 (Załącznik nr 3a do SIWZ) – Formularz cenowy
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

.................................................
(podpis Wykonawcy)

.................................................
(podpis Zamawiającego)

Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 2 do Umowy) – Formularz cenowy

Nazwa urządzenia
defibrylator
Część A
respirator
Część B

Cena
netto
1 szt.

Liczba
sztuk
1
2

Łączna
Cena
Stawka
cena
brutto
VAT
netto
1 szt.

Łączna
cena
brutto

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty
1. Dane Wykonawcy (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):
a) Nazwa Wykonawcy/Wykonawców
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Adres Wykonawcy/Wykonawców
………………………………………………………………………………………………………………………….……..
KRS ……………………………….. NIP ……………………………………. REGON ……………………
tel. ................................................
fax. ...............................................
adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu (na etapie zawarcia umowy, proszę podać imię i nazwisko, nr
telefonu, adres mailowy)……………………………………………..…………………………………………..
Nazwa banku i nr konta Wykonawcy ………………………………………………………………….…….
2.

Oferta dla Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem
z siedzibą przy ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane.

3.

Całkowita cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian: .................................................... zł brutto
Nazwa urządzenia
defibrylator
Część A
respirator
Część B

Cena
netto
1 szt.

Liczba
sztuk

Łączna Stawka Cena
cena
brutto
VAT
netto
1 szt.

Łączna
cena
brutto

1
2

5.

Oświadczamy, że akceptujemy treść Umowy, w tym wskazane w niej warunki
płatności, zawarte we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

6.

Oświadczamy, że udzielimy gwarancji jakości za wady na okres:
A. dla części A: ……………. dni liczony zgodnie z zapisami wzoru umowy,
B. dla części B: ……………. dni liczony zgodnie z zapisami wzoru umowy.

7.

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:
A. ………. dni od daty zawarcia Umowy (dla części A),
B. ………. dni od daty zawarcia Umowy (dla części B),

8.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami
SIWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń, w przypadku uznania naszej oferty za
najkorzystniejszą zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na
warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i określonych w SIWZ.

9.

Wadium w kwocie .................. zł zostało wniesione w dniu ...................................
w formie ........................................................................................................

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu
terminu składania ofert.

11. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie
uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały
zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.
12. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ................ objętych
Przedmiotem Umowy, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie
wynosiła .......................... (należy wypełnić, jeśli dotyczy).
13. Oświadczamy, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać
Podwykonawców
*
/
z
Podwykonawców .................................................................*

bez

udziału
udziałem

(zakres prac powierzony Podwykonawcom i nazwa firmy o ile jest znana)
14. Oferta zawiera: ............... stron.
...............................................
(miejscowość, data)
...................................................................................................
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy)
*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (dotyczy Części B zamówienia)
Czas realizacji

Lp.

Nazwa (Wykonawcy)
Podmiotu wykazującego
spełnianie warunku

Nazwa i adres Podmiotu,
na którego rzecz
świadczone były dostawy

Elementy, które winna zawierać wykonana dostawa

Początek
dd/mm/rr

Koniec
dd/mm/rr

1

2

3

4

6

7

Nazwa:……………
Adres:……………

Czy w ramach dostawy Wykonawca wykazał się
doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w
wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy co
najmniej jednego respiratora o wartości co najmniej
100.000 PLN brutto,
TAK / NIE*

1

Nazwa:……………….
Adres:…………………

………………………………, dnia …………….

………………………………………..
(podpis)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy

Oświadczam, iż nigdy w sposób zawiniony nie naruszyłem poważnie obowiązków zawodowych,
w szczególności nie zaistniała sytuacja, abym w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

.............................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

................................., dnia ….... –.............

Oświadczam*, iż w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia oferty nie
uprawomocnił się wyrok skazujący mnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, w którym wymierzono mi karę aresztu, ograniczenia
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 zł.
.............................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

................................., dnia ….... –.............

* dotyczy osoby fizycznej

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia oferty urzędującego
członka mojego organu zarządzającego lub nadzorczego / wspólnika spółki w spółce jawnej /
wspólnika spółki w spółce partnerskiej / komplementariusza w spółce komandytowej /
komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej / prokurenta*, nie skazano prawomocnie
za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, w
którym wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż
3000 zł.
.............................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

................................., dnia ….... –.............

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia oferty nie wydano
wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
w której wymierzono mi karę pieniężną nie niższą niż 3000 zł.
.............................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

................................., dnia ….... –.............

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

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

................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa poprzez zamieszczenie na załączniku informacji: „nie dotyczy”

