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CZĘŚĆ I  -  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

Rozdział I: Informacje ogólne  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie stanowisk intensywnej opieki medycznej odpowiadające  
wymogom  zawartym w Par. 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013, poz. 1520 ze zm.). 
Zamówienie obejmuje 2 zadania: 

 
1.1. Zadanie 1: Zakup, dostawę i montaż niezbędnych urządzeń i elementów w celu rozbudowy 

istniejącej instalacji gazów medycznych w zakresie dostępu do źródła tlenu, powietrza i próżni. 
UWAGA: Zamawiający nie posiada przedmiarów oraz wykazu asortymentowego, stąd Wykonawca 
winien we własnym zakresie dokonać stosowanych obmiarów i na tej podstawie wyliczyć cenę 
oferty. 

 

L.p. Wyszczególnienie Oddział Dziecięcy 
Oddział 
Wewnętrzny 

Oddział 
Chirurgiczny 

1 Tlen Jest Jest Jest 

2 Sprężone Powietrze Brak Jest Brak 

3 Próżnia Brak Brak Brak 

 
1.2. Zadanie 2: Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego wg specyfikacji określonej w załącznik 

nr 2.4 do SIWZ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od  daty podpisania umowy 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zwanej w dalszej części Ustawą PZP. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) oraz  
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Zgodnie z art. 9 Ustawy PZP postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy 
pisemnej 

6. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP tj. 207.000 Euro 

7. Zamawiający: 
a) dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie: 

- Zadanie 1 
- Zadanie 2: Pakiet 1 
- Zadanie 2: Pakiet 2 – Pakiet 6 

b) nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób 
wykonania zamówienia (oferta wariantowa), 

c) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 
d) nie zamierza zawierać umowy ramowej, 
e) nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, 
f) zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 Ustawy PZP przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających 
g) zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy PZP dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do 

przyjętych w SIWZ 
8. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 
a) wszyscy Wykonawcy lub przynajmniej jeden wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale II 
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy 
c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy.  

d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) 



 

numer postępowania: ZP/PN/08/5/2016 s t r .  4  
 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany opisu przedmiotu zamówienia określonego w 
załączniku nr 2.4  do SIWZ przed terminem otwarcia i składania ofert 

11. Ustawa z 16.11.2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783), Art. 1 cyt. ustawy o opłacie 
skarbowej nie ma zastosowania do składanego wraz z ofertą pełnomocnictwa. SP ZOZ w Wągrowcu 
jest jednostką organizacyjną posiadająca osobowość prawną, której podmiotem tworzącym jest Rada 
Powiatu w Wągrowcu. SP ZOZ w Wągrowcu działa na podstawie ustawy z 15.04.2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 z późn.zm.), zatem nie jesteśmy podmiotem administracji publicznej 
który wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

Rozdział II: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia 
warunku 

 
1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych 

oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. poz.231) 

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz spełniają warunki, dotyczące:  

2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania - ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia / nie 
spełnia na podstawie oświadczeń/dokumentów zawartych w Rozdziale III SIWZ pkt. 1.1 Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z przepisami Art. 44 Ustawy 
PZP o spełnianiu tego warunku 

2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia / nie 
spełnia na podstawie oświadczeń/dokumentów zawartych w Rozdziale III SIWZ pkt. 1.1 Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z przepisami Art. 44 Ustawy 
PZP o spełnianiu tego warunku 

2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia - ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia / nie spełnia na podstawie 
oświadczeń/dokumentów zawartych w Rozdziale III SIWZ pkt. 1.1 Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z przepisami Art. 44 Ustawy PZP o spełnianiu 
tego warunku 

2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia / nie 
spełnia na podstawie oświadczeń/dokumentów zawartych w Rozdziale III SIWZ pkt. 1.1 Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z przepisami Art. 44 Ustawy 
PZP o spełnianiu tego warunku 

 
ROZDZIAŁ III: DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA  WYMAGANE W OFERCIE  

 
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy, 

należy przedłożyć: 
1.1. oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) a określonych 
w Rozdział II SIWZ – załącznik nr 2.2 do SIWZ 

 
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, należy 

przedłożyć: 
2.1. oświadczenie o nie podleganiu  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) – załącznik nr 2.2 do 
SIWZ 

2.2. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
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2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert  

 
3. Dokumenty Wykonawców zamieszkałych lub mających siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2, ppkt. 2.2-2.4, przedkłada 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem 

 
4. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego 
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty umowę: 

a) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę 
uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

b) w przypadku konsorcjum umowę zawierającą co najmniej: 
- oznaczenie stron, 
- oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie może być 

samo złożenie oferty lecz zrealizowanie zamówienia), 
- oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres gwarancji oraz 

rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem 
wygrania przetargu), 

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
- ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

- zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania  
w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań 
związanych z umową o zamówienie publiczne. 

4.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o 
których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1-2.4 

4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie jeden komplet dokumentów, 
o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.1 oraz pkt. 5-6.  Dokumenty te powinny być przygotowane w taki 
sposób  aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4.4. Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4.5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, należy 
wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

 
5. W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 
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Zadanie 1: 
5.1. dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP zgodnie z 

przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. U. 2015 poz. 876 z późniejszymi 
zmianami); świadectwami dopuszczającymi do obrotu są: deklaracja zgodności CE producenta (dla 
wszystkich  klas wyrobu medycznego); certyfikat jednostki notyfikującej  (dotyczy klasy wyrobu 
medycznego I sterylnej, I z funkcja pomiarową, IIa, IIb, III) – po całkowitym zakończeniu zadania, jednak 
przed podpisaniem protokołu odbioru 

 
Zadanie 2: 

5.2. dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP zgodnie z 
przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. U. 2015 poz. 876 z późniejszymi 
zmianami); świadectwami dopuszczającymi do obrotu są: deklaracja zgodności CE producenta (dla 
wszystkich  klas wyrobu medycznego); certyfikat jednostki notyfikującej  (dotyczy klasy wyrobu 
medycznego I sterylnej, I z funkcja pomiarową, IIa, IIb, III) 

5.3. oryginalne materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne dla sprzętu wskazanego w 
załączniku nr 2.4 do SIWZ, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie 
wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 

 
6. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1-5 
6.1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ 
6.2. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do 

grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ 
6.3. pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez 

umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne 
upoważnienie. 

6.4. w przypadku, gdy Wykonawca polega wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.  

6.5. Zadanie 2: formularz cenowy na podstawie – załącznik nr 2.4 do SIWZ (wersja papierowa oraz wersja 
elektroniczna [zapis danych w formacie Word]  – UWAGA: Zamawiający dopuszcza przesłanie 
formularza w wersji elektronicznej na adres email: zampub@szpitalwagrowiec.pl - po terminie 
określonym w Rozdział VIII, tj. publicznym otwarciu ofert lub wyborze oferty najkorzystniejszej 

6.6. Zadanie 1: kosztorys (dopuszcza się uproszczony) z cenami jednostkowymi i końcową wartością 
ogółem (netto i brutto) stanowiąca ryczałtową cenę 

 
Rozdział IV: Sposób przygotowania oferty 

 
1. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez 

SIWZ dokumentami).  Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

2. Ofertę należy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.1 do niniejszej SIWZ, 
stanowić on będzie pierwszą stronę oferty (wzór formularza jest obowiązkowy). UWAGA: W przypadku, 
gdy jakikolwiek załącznik bądź jego część  nie dotyczą Wykonawcy, może on wpisać w treści danego  
załącznika  - „nie dotyczy”, bądź zostawić puste pole. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie 
nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Oferta powinna być zszyta lub spięta (np. 
zbindowana). 

4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączał kopię jakiegoś dokumentu powyższa 
kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument, notariusza 
lub  przez złożenie własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność”, przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Załączniki ofert stanowią jej integralną 
cześć. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 
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7. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do 
reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie. 

8. Wszystkie stronice (czyt. kolejne kartki lub strony, ważne aby zachować ciągłość numeracji dla 
zapisanych stron, nie wymagamy numerowania czystych stron) oferty powinny być ponumerowane i 
podpisane (czyt. parafowane)  przy czym co najmniej na pierwszej stronie oferty podpis (podpisy) był 
opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wykonawca może parafować dokumenty składane w 
oryginale, jednak nie jest to wymóg bezwzględny, jeżeli są one już podpisane przez wystawcę 
dokumentu. 

9. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień (dotyczy: załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)  z wyjątkiem 
tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub  które są konieczne do korekty 
błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku, wszelkie miejsca, w których Wykonawca 
naniósł zmiany,  poprawki  winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: 
 

zewnętrzna opisana hasłem:  
ZP/PN/08/5/2016 

nie otwierać przed  15.06.2016 r. godz. 10.15 

wewnętrzna z adresem i nazwą Wykonawcy 

W przypadku braku powyższej informacji (zewnętrzna koperta), Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed 

wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
 
11. Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości. Zamawiający zaleca, 

aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną 
dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych 
śladów naruszenia. 

12. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
13. Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o 

zamówienie publiczne są jawne od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie 
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.) rozumie się nie 
ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP 

15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone 
w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10 z dodaniem słów „Materiały poufne”,  
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty 

 
Rozdział V: Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 
1. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy PZP przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 09 maja  2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014, poz. 915). 
Zgodnie z w/w ustawą  przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 
Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się 
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.  

2. Obowiązek właściwego określenia stawki podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, który prowadząc 
działalność gospodarczą w danej branży ma obowiązek właściwego jej stosowania. 

3. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 
zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 
zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.  

4. Zamawiający wymaga podania do oferty ceny ryczałtowej. Za cenę oferty ryczałtowej przyjmuje się 
łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cena ryczałtowa zaproponowana w ofercie obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego 
wykonania przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie w toku realizacji zamówienia ani też po jego 
zakończeniu. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli w chwili złożenia oferty 
nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. W cenie należy uwzględnić koszty transportu i ubezpieczenia, a także montaż aparatury i przeszkolenia 
personelu w zakresie oferowanego asortymentu przed jego pierwszym użyciem pokrywa Wykonawca. 
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7. W cenie należy uwzględnić bezpłatne obowiązkowe przeglądy techniczne zgodne ze specyfikacją 
producenta w trakcie obowiązywania gwarancji 

8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

9. W szczególności Zamawiający poprawi: 
a) błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT, 
b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto, 
c) błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto, 
d) błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia ilości jednostek z ceną jednostkową  

Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych 
będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z 
którym błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu 
nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są 
prawidłowe i który można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie 
znanych reguł arytmetycznych.  

10. Dotyczy sposobu liczenia ceny (załącznik nr 2.4 do SIWZ) 
a) wpisanie ceny netto w odpowiednie pole formularza (tabeli) 
b) określenie stawki podatku VAT (w %) dla pozycji przedmiotu zamówienia 
c) obliczenie kwoty podatku VAT dla pozycji, poprzez pomnożenie ceny netto przez stawkę podatku 

VAT, zaokrąglając jednocześnie wynik do 2 miejsc po przecinku,  
d) obliczenie ceny ogółem brutto dla pozycji, poprzez dodanie do ceny netto, kwoty podatku VAT 

11. Wszystkie obliczone ceny ogółem netto i brutto oraz VAT  z załącznika nr 2.4 do SIWZ oraz kosztorysu 
należy przenieść (przepisać) do formularza ofertowego (załącznik nr 2.1 do SIWZ) 

 
Rozdział VI: Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 
 
1. Każdy z Wykonawców może otrzymać informacje dotyczące SIWZ. Informacji udziela:  

a) Strona formalno-prawna: Krzysztof Woźniak – Spec. ds. Zamówień Publicznych, od poniedziałku do 
piątku w godz.  8.00 do 14.00; tel/fax (0-67)2681527 (email: zampub@szpitalwagrowiec.pl) 

b) Strona Techniczna Artur Skrętny -  Kierownik Sekcji techniczno - Gospodarczej, od poniedziałku do 
piątku w godz.  8.00 do 14.00; Tel (0-67)2681561 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
drogą elektroniczną (email: zampub@szpitalwagrowiec.pl). Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna 
na adres Zespół Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74- z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w Ustawie PZP oraz SIWZ Rozdział VI pkt. 4 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.  

4. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza przesyłania drogą elektroniczną (tj. email) zawiadomień których 
treść dotyczy Działu VI Ustawy PZP – Środki Ochrony Prawnej. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert  

6. Wykonawca może wskazać, w trybie zapytania postanowienia w proponowanym projekcie umowy, co 
do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może 
się okazać, że nie będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie 
będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego wykonawcę.  

7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

8. Wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zapytania, oraz inne informacje zamieszczane będą na stronie 
internetowej Zamawiającego www.szpitalwagrowiec.pl 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

10. Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faksu, adres email) niż zostało to określone w SIWZ 
może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji 
we właściwym terminie. 
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11. Pisma kierowane do Zamawiającego winny być opatrzone numerem postępowania, tj. ZP/PN/08/5/2016 

 
Rozdział VII: Miejsce i termin składania ofert  

 

1. Oferty należy składać do dnia  15 czerwiec 2016 godz. 10.00 wyłącznie w Sekretariacie budynku 
administracyjnego ZOZ Wągrowiec (pok. nr 8, w godzinach od 07.25 do 14.30) – Zamawiający nie 
odpowiada za przesyłki / oferty złożone poza w/w miejscem 

2. W przypadku przesyłki pocztą liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego (stempel 
Zamawiającego), a nie data stempla pocztowego. 

3. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  że wpłyną 
one do siedziby Zamawiającego - SEKRETARIAT w godzinach jego pracy do upływu terminu 
przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek 
organizacyjnych lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w 
wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia o 
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu.  

5. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu. 
6. Także próbki (jeżeli są wymagane) lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, których Zamawiający żąda uzupełnienia w wyznaczonym terminie (jeżeli nie zostały 
dołączone do oferty), a także wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty muszą zostać 
złożone przez Wykonawcę zgodnie z w/w zasadami 

7. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone 
bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, bez względu na przyczyny 
opóźnienia. 

 
Rozdział VIII: Miejsce i termin otwarcia ofert  
 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  15 czerwiec 2016 godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego, ul. 
Kościuszki 74 (budynek administracji – sala nr 13) 

 
Rozdział IX: Okres związania z ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert 
 
1. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach zamawiający przedłuży termin 
związania z ofertą o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni. 

2. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, 
modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą 
zostać złożone w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10  SIWZ, dodatkowo oznaczonym 
słowem ,,ZMIANA". 

3. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie 
oświadczenie w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10 SIWZ dodatkowo oznaczonym 
napisem ,,WYCOFANIE". 

4. Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

 
Rozdział X: Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium (Art. 45 ust. 2 ustawy PZP) oraz Zamawiający nie 
wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Rozdział XI: Informacje o trybie otwarcia oraz formalnej i merytorycznej ocenie ofert 

 
1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcie jest jawne dla wszystkich chętnych. 
2. Bezpośrednio  przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia. 
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3. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty 
wewnętrzne nie będą otwierane. 

 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego 
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu realizacji zamówienia. 
Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. Druk ZP12 zostanie udostępniony na 
stronie www.szpitalwagrowiec.pl 

 
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 Ustawy). 

6. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP ( art. 26 ust. 4 
ustawy). 

7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy PZP). Niedopuszczalne 
jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem pkt. 12, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

8. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy są zgodne z SIWZ i nie naruszają Ustawy PZP.  W 
sytuacji opisanej w pkt. 4-5 Zamawiający dokona powtórnego badania ofert. W przypadku zaistnienia 
przesłanek zawartych w art. 24 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. 

9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
10. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wykluczonego Wykonawcę, niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 92 ust. 3 ustawy PZP), podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
11. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust. 1 ustawy PZP). 

12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy PZP). 

13. Zamawiający poprawi w ofercie (art. 87 ust. 2 ustawy PZP):  
a) oczywiste omyłki pisarskie  
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14. Zamawiający odrzuci ofertę (art. 89 ustawy PZP), jeżeli:  
a) jest niezgodna z ustawą;  
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP; 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji;  
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert; 
f) zawiera błędy  w obliczeniu ceny; 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy PZP; 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

15. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi 
w SIWZ.  

 
Rozdział XII: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty  

 

L.p. Kryterium Waga (%) Wzór Objaśnienie 
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1 Cena ofertowa 100 

KC = ( Cn /Cb ) x 100pkt x 100% 
 

Cn – najniższa cena spośród 
oferowanych 

Cb - cena badanej oferty 

Każda oferta będzie przeliczana 
proporcjonalnie w stosunku do oferty z 

najniższa ceną (uzyskany wynik zostanie 
zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku) 

 
Rozdział XIII: Informacje dodatkowe 
 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może 

zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i udostępniona na stronie internetowej zamawiającego: www.szpitalwagrowiec.pl i jeżeli 
Zamawiający uzna za konieczne przedłuży określony w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ termin składania ofert 
w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień 
lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą podlegały nowemu terminowi. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający może 
udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Oferty stają 
się  jawne po ich otwarciu. 

3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione 
innym uczestnikom postępowania. 

4. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie, wg. poniższych zasad: 
a) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 
b) Zamawiający odpłatnie umożliwi kopiowanie (ksero) dokumentów 
c) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy 

rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów opisanych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i 
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Rozdział XIV:  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania z wolnej ręki zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 
10% wartości zamówienia podstawowego na podstawie Art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy PZP. 

 
Rozdział XV: Unieważnienie postępowania  

 
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach gdy:  
1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,  
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający może 
zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3. w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  
5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Rozdział XVI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte Dziale VI – Środki Ochrony Prawnej. Z 
uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień 
Publicznych. 
 
Rozdział XVII: Postanowienia końcowe i udzielenie zamówienia 

 
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o: 
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 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 zawierającym 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne 
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta 
2. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 1, ppkt. a)  Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej www.szpitalwagrowiec.pl 
3. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w: 

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) złożonej ofercie, 
c) wzorze umowy – Rozdział XIX SIWZ 

jeżeli: 
a) spełni wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
b) spełni wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) złoży ofertę uznaną za najkorzystniejszą, w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze oferty. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, 
Zamawiający zawrze umowę przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy PZP 

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą. 
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę która otrzymała największą ilość punktów 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

8. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

 
Rozdział XVIII: Załącznik nr 2.4 – opis, wytyczne 

 
1. Zamawiający oczekuje, iż oferowany przez Wykonawców asortyment będzie gwarantował najwyższą 

jakość i niezawodność. 
2. Asortyment ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i 

odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,  SIWZ, wolny od jakichkolwiek wad 
fizycznych lub prawnych  

3. Zamawiający wymaga aby wyspecyfikowany w załączniku nr 2.4 do SIWZ był kompletny i po 
zainstalowaniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi 
znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi) 

4. Zgodnie z Rozdziałem I pkt. 7 ppkt. g)  SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 
do przyjętych w SIWZ.  Jakiekolwiek przytoczone w SIWZ nazewnictwo mogące wskazywać na 
określonego producenta, wytwórcę, pośrednika – stanowi "wzorzec" i służy wyłącznie celom 
informacyjnym przy określeniu cech, właściwości danego sprzętu. Zamawiający za ofertę równoważną 
uzna sprzęt o takich samych lub lepszych właściwościach użytkowych 

5. Sprzęt oferowany przez Wykonawcę musi być wykonany  z elementów nowych, nie dopuszcza się 
elementów regenerowanych ani prefabrykowanych.  

6. Zadanie 1: Wszystkie zastosowane materiały i osprzęt muszą być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie oraz w obiektach służby zdrowia  - dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu 
medycznego do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 
20.05.2010 r.( Dz. U. 2015 poz. 876 z późniejszymi zmianami), atesty, aprobaty CE, deklaracje 
zgodności wytwórcy, protokoły prób zostaną przekazane Zamawiającemu po ich zamontowaniu jednak 
przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru 

7. Zadanie 2: Zamawiający na etapie badania ofert zastrzega sobie  prawo wnioskowania do danego 
Wykonawcy o dostarczenie sprzętu zadeklarowanego w ofercie celem przetestowania / sprawdzenia 
jego parametrów technicznych, funkcjonalności w warunkach szpitalnych i porównania go z ofertą. 
Celem tego badania jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w ofercie (Załącznik nr 2.4 do 
SIWZ) 
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Rozdział XIX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – PROJEKT 
UMOWY 

 

Numer ZP/PN/08/5/2016 

Dotyczy Biuletyn Zamówień Publicznych nr 122290-2016 z dnia 16.05.2016 r. 

Załączniki  

Zawarta ……………………. r. w Wągrowcu 

____________________________________________________________________________________ 
 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia ……………r. 
numer …………… na podstawie Art. 10 ust. 1, Art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) 

 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

§1. 
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamówienia pn. Stanowiska intensywnej opieki medycznej, 
obejmującej swym zakresem realizację n/w zadań, tj: 

a) Zadanie nr 1: Zakup, dostawę i montaż niezbędnych urządzeń i elementów w celu rozbudowy 
istniejącej instalacji gazów medycznych w zakresie dostępu do źródła tlenu, powietrza i próżni – 
szczegółowy zakres prac określa kosztorys stanowiący załącznik nr 1 do umowy 

b) Zadanie nr 2: Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego wg specyfikacji określonej w 
załączniku nr 2 do umowy 

WYNAGRODZENIE 
§2. 
1. Wartość zamówienia  ogółem na podstawie oferty z dnia ……………. r. strony ustalają na kwotę: 

a) Zadanie 1…………………………………… zł netto/brutto (słownie: …) 
b) Zadanie 2…………………………………… zł netto/brutto (słownie: …) 
Ogółem: Zadanie 1 + Zadanie 2 ………………………….. zł netto /brutto (słownie:……) 

2. Wynagrodzenie określone w pk1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty 
Wykonawcy w tym wszelkie użyte materiały oraz prace wynikające z umowy, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia -  również te, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są 
konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia przewidzianego umową. Wynagrodzenie określone w 
ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na 
podstawie otrzymanych informacji, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymaganych 
standardów dla tego rodzaju zamówień oraz przeprowadzonych wizji i niezbędnych obmiarów przez 
Wykonawcę. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności 
użycia materiałów lub wykonania określonych prac  w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje należność przelewem na konto Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty wykonania całego przedmiotu umowy, w tym przeszkolenia personelu, 
potwierdzonego podpisaniem końcowego protokołu odbioru. 

4. Zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 
30 dni od daty otrzymania. 

5. Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego 

pomiędzy: 

………………………………………………………. z siedzibą w……………….., reprezentowanym przez : 

 

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

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 

a Zespołem Opieki Zdrowotnej 62-100 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, wpisanym do Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem 0000053924, NIP: 766-10-15-232, REGON: 000306638, reprezentowanym przez: 

dr Rafał Spachacz - Dyrektora 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
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Zamawiającego (data stempla banku Zamawiającego). 
SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DLA ZADANIA 1 

§3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) do wykonania przedmiotu umowy  w terminie…………….. od daty zawarcia umowy 
b) przed podpisaniem protokołu odbioru do wydania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terenie RP zgodnie 
z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.( Dz. U. 2015 poz. 876 z 
późniejszymi zmianami) oraz Dyrektywą Europejską 93/42/EEC o wyrobach medycznych 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z jej wymogami dla Zadania nr 1. Oświadcza też, że zapoznał się 
szczegółowo z zakresem prac montażowych  niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym 
dokonał stosownej wizji i pomiarów dla określenia rzeczywistego zakresu prac i wskazania ceny 
określonej jego ofertą i niniejszą umową. 

3. Dokumentem końcowym potwierdzającym wykonanie umowy dla Zadania 1 jest protokół odbioru 
podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Obowiązek przygotowania protokołu 
spoczywa na Wykonawcy. Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru jest wydanie 
Zamawiającemu dokumentów określonych w pkt. 1 ppkt. b) 

§4. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego ogółem 
netto za każdy dzień zwłoki, ponad termin wynikający z par. 3 pkt. 1 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego ogółem netto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego do usunięcia wad 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego ogółem netto 

2. O naliczeniu kar umownych Zamawiający  informuje pisemnie Wykonawcę, określając jednocześnie 
termin uiszczenia kar, podając formę uregulowania należności oraz wystawiając notę księgową. 
Zamawiający zastrzega  sobie możliwość potrącenia kar z bieżącej należności poprzez zmniejszenie 
zapłaty za fakturę. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych 

§5. 
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji na 

wykonane prace. 
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na prace montażowe objęte niniejszą umową  na okres 

..................., (min. 36 miesięcy) licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, z wyłączeniem 
urządzeń i materiałów, dla których okres gwarancji jest zgodny z gwarancją producenta.  

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 miesięcy licząc od daty ustania 
obowiązywania terminu na jaki została udzielona gwarancja przez Wykonawcę. 

4. Ewentualne wady i  usterki wynikające ze złego wykonania prac wykryte przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji, usuwane  będą przez Wykonawcę niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni od daty 
zawiadomienia. 

5. Ujawnienie wady lub  usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie 
protokołu odbioru. 

6. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu zamówienia podczas 
jego eksploatacji w terminie gwarancji zgłasza do  Wykonawcy stosowną reklamację.  

7. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację w ciągu 3 dni od daty 
otrzymania reklamacji. 

8. W razie nie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 7, Zamawiający po uprzednim pisemnym 
ostrzeżeniu Wykonawcy spowoduje usunięcie usterek na koszt Wykonawcy, zachowując prawa 
wynikające z gwarancji. 

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DLA ZADANIA 2 
§6. 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) do wykonania przedmiotu umowy  w terminie – zgodnie z załącznikiem nr 2 
b) do zorganizowania  i poniesienia wszelkich kosztów dostawy, transportu, rozładunku i wnoszenia 

sprzętu oraz jego montażu, uruchomienia i przeszkolenia personelu Zamawiającego 
2. Wykonawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, a z chwilą odbioru 

przez Zamawiającego, ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego. 
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3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy dla Zadania 2 jest protokół odbioru podpisany przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Obowiązek przygotowania protokołu spoczywa na 
Wykonawcy 

4. Wykonawca dostarcza sprzęt po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym 
5. Szkolenia będą prowadzone w terminach indywidualnie uzgodnionych z Zamawiającym przy wzięciu pod 

uwagę stanowiska użytkowników i nie warunkują możliwości wystawienia faktury i podpisania protokołu 
odbioru. 

§7. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego ogółem 
netto za każdy dzień zwłoki, ponad termin wynikający z par. 6 pkt. 1 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego ogółem netto 

2. O naliczeniu kar umownych Zamawiający  informuje pisemnie Wykonawcę, określając jednocześnie 
termin uiszczenia kar, podając formę uregulowania należności oraz wystawiając notę księgową. 
Zamawiający zastrzega  sobie możliwość potrącenia kar z bieżącej należności poprzez zmniejszenie 
zapłaty za fakturę. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych 

§8. 
Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt medyczny określony niniejszą umową na okres 
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy . Okres gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokołu 
odbioru. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu, najpóźniej w chwili podpisywania 
protokołu odbioru dostarczonego sprzętu, instrukcję obsługi w języku polskim, paszport techniczny. 

2. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na swój koszt urządzenia, będącego 
przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, jeżeli będą one 
spowodowane: błędną obsługą, niestosowaniem się do instrukcji obsługi aparatu będącego przedmiotem 
umowy, eksploatacją sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, mechanicznego 
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane 
nimi wady, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. 
siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.) 

4. Wykonawca lub inny podmiot  wskazany przez Wykonawcę zapewnia autoryzowaną obsługę techniczną 
wykonywaną w okresie gwarancyjnym na swój koszt, natomiast pogwarancyjnym (odpłatnie). 

5. Celem wykonania usług serwisowych autoryzowany serwis uzyska dostęp do urządzenia będącego 
przedmiotem umowy, w zakresie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym. 

6. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu zamówienia podczas 
jego eksploatacji w terminie gwarancji  zgłasza do Wykonawcy  lub innego podmiotu prowadzącego 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny stosowną reklamację  

7. Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany części powoduje wydłużenie gwarancji 
ponad podstawowy miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, 
trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużenia gwarancji nie powodują 
planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

8. Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi  
9. Pozostałe warunki gwarancji, serwisu pogwarancyjnego, przeglądów określa oferta z dnia 

…………………. 
ZMIANA UMOWY 

§9. 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego 

przez obydwie strony niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. 
a) w przypadku zmiany siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza w tym 

zakresie możliwość zmiany zawartej umowy, w formie pisemnego aneksu 
b) w przypadku zmiany nazwy oraz formy prawnej stron (np. przekształcenie spółki cywilnej w spółkę 

jawną), Zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zmiany zawartej umowy, w formie 
pisemnego aneksu  

c) Zamawiający na wniosek wybranego Wykonawcy może wydłużyć termin obowiązywania umowy w 
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formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w przypadku wykorzystania przez Wykonawców 
środków ochrony prawnej, powodujących przedłużenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośrednio wpływ na organizację 
dostaw, trudności transportowych, celnych. 

d) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak klęski 
żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, 

e) w przypadku zaistnienia przeszkód technicznych w wykonywaniu prac nie wynikłych z winy 
Zamawiającego i Wykonawcy dla których przesunięcie terminu realizacji będzie konieczne aby 
zachować przewidzianą projektem technologię 

f) zmian dotyczących obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp. 

g) zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 
szczególności stawek podatku VAT- w przypadku zaistnienia takich zmian.  

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazanej w ppkt. g) zmianie ulega cena brutto 
proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT, cena netto pozostaje bez zmian 

4. Wprowadzenie zmian określonych w pkt. 2 ppkt. a) – f) wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i 
porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy; zmiana określona w ppkt. h) następuje z 
mocy prawa i nie wymaga się w takim przypadku sporządzania aneksu do umowy 

 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

§10. 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XIII K.C. Zamawiającemu przysługuje  prawo 

odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części w następujących sytuacjach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić 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.  

b) jeżeli Wykonawca nie wykonuje należycie swojego zobowiązania umownego 
c) nastąpi likwidacja lub zaprzestanie prowadzenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej w 

obszarze, którego dotyczy niniejsza umowa 
2. W przypadkach zawartych w § 10 pkt. 1 Wykonawcy  nie  przysługują formy odszkodowań określonych 

w obowiązujących przepisach 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§11. 
1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz  Ustawy o Zamówieniach Publicznych.  

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

4. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej por rygorem nieważności. 
§12. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie, pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia. 
§13. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym  dla   
każdej ze stron 

 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
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CZĘŚĆ II  -  FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK NR 2.1 

 
 
 
.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 
 

Przedmiot zamówienia Realizacja zadania, pn. Stanowiska intensywnej opieki medycznej 

Klasyfikacja CPV 33.10.00.00-1 

Części zamówienia tak 

Tryb postępowania Przetarg nieograniczony 

Wartość zamówienia Poniżej 207.000 Euro 

Publikacja Biuletyn Zamówień Publicznych nr 122290-2016 z dnia 16.05.2016 r. 

Powiązania n/d 

Podstawa 
Art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 39, art. 43 ust.1  -  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) 

Numer postępowania ZP/PN/08/5/2016 

Wypełnia Wykonawca 

Nazwa Firmy 
(w przypadku 

konsorcjum zaznaczyć 
lidera) 

 

 

 

Zarejestrowana siedziba, 
adres 

 

 

Telefon/fax  

Osoba upoważniona do 
kontaktów z 

Zamawiającym  
w sprawie  

przetargu/oferty  
(dział ZP itp.): 

Imię i  nazwisko:  

telefon/fax:  

e-mail:  

Reprezentacja strony  
umowy zgodnie z KRS, 
pełnomocnictwem lub 
innym dokumentem 
(aktualny na dzień 

złożenia oferty) 

Imię i  nazwisko:  

stanowisko / funkcja:  

Oferta sporządzona, 
zawiera 

Miejscowość: 

Data: 

Numeracja: od ……….……… do ………….……. 

 
 
 
 
 

OFERTA 
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OFERTA CENOWA 
 

ZADANIE NR 1  (na podstawie – przedmiar, wizja lokalna, kosztorys) 
 

składnik jednostka wypełnia wykonawca 

Wartość ogółem netto PLN 
 

VAT PLN 
 

Wartość ogółem brutto (ryczałt) PLN 
 

SŁOWNIE  
WARTOŚĆ OGÓŁEM  BRUTTO 

PLN 
 

okres gwarancji na montaż  
(min. 36 miesięcy) 

m-c 
 

termin realizacji zamówienia  
(max 30 dni) 

dni 
 

 
 
ZADANIE NR 2 (na podstawie – Załącznik nr 2.4) 
 

Pakiet Nazwa 
Wartość 

ogółem netto 
Kwota VAT 

Wartość ogółem 
brutto 

Pakiet 1 

łóżko elektryczne do intensywnej opieki medycznej z 
funkcją pomiaru masy pacjenta oraz możliwością 
wykonywania zdjęć rtg – 2 szt. 

   

Pakiet 2 
defibrylator z kardiowersją, elektrostymulacją serca, 
dwufazowy – 3 szt. 

   

Pakiet 3 ssak sieciowo – akumulatorowy – 6 szt.    

Pakiet 4 
monitor funkcji życiowych - ekran 12,1" ekg, spo2, 
podwójna respiracja, nibp, 2 tory temperatury - 2  szt. 

   

Pakiet 5 pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 6 szt.    

Pakiet 6 zestaw do intubacji – 3 szt.    

RAZEM    

Razem: słownie (brutto)  

 

 
Wymagania / Oświadczenia / Dokumenty: 
 

l.p. Warunek / Oświadczenie / Dokumenty 

Wpisać 
odpowiednio: 
TAK / NIE /  

lub zgodnie z 
Rozdz. IV.2 SIWZ 

1 

oświadczamy, że na podstawie art.8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 
art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 
1503 z późn. zm.) 

UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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2 W związku z utajnieniem dokumentów w pkt. 1) oświadczamy, że: 

a) 
wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje 
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 

 

b) 
informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów 
promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i 
administracyjnych w trybie jawnym, 

 

c) zastrzeżenie niejawności informacji w pkt. 1) jest nadal ważne 
 

3 
spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust.1 Ustawy PZP 

 

4 
spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 PZP i przedstawiamy 
wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków 

 

5 
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert 

 

6 
oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

7 
zawarty w rozdziale XIX SIWZ projekt umowy został przez  nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach 

 

8 wyrażamy zgodę na odroczony termin płatności do 30 dni od  daty dostarczenia faktury 
 

9 
zobowiązujemy się do dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do siedziby 
Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w ilościach zgłoszonych 
przez Zamawiającego i w terminach zgodnych z warunkami wskazanymi w umowie 

 

10 
Zadanie 2: na sprzęt objęty ofertą posiadamy stosowane dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie wyrobu do obrotu na terytorium RP 

 

11 
Zadanie 2: oświadczamy, że sprzęt zaoferowany w ofercie jest zgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartego w załączniku nr 2.4 do SIWZ 

 

12 
Zadanie 2: Ogólne warunki gwarancji, serwisu pogwarancyjnego, przeglądów – zgodnie z 
załącznikiem nr 2.4 

 

13 
Zadanie 1: udzielamy gwarancji na wykonany montaż na okres 24  miesięcy od daty 
podpisania końcowego protokołu odbioru 

 

Dokumenty wspólne dla wszystkich wykonawców 

12 wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ 
 

13 

oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 i nie 
podleganiu  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) – załącznik nr 2.2 do 
SIWZ 

 

14 
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku 
przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ 

 

15 
tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego 
do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie - 
wpisać obok TAK - jeżeli wymagane, NIE - jeżeli nie wymagane 

 

16 

w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp - przedstawia pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia 

 

17 
Zadanie 2: dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na 
terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. 
U. 2015 poz. 876 z późniejszymi zmianami) 
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18 

Zadanie 1: dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na 
terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. 
U. 2015 poz. 876 z późniejszymi zmianami) – po całkowitym zakończeniu zadania, jednak 
przed podpisaniem protokołu odbioru 

 

19 
oryginalne materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne dla sprzętu 
wskazanego w załączniku nr 2.4 do SIWZ 

 

20 
Zadanie 1: kosztorys z cenami jednostkowymi i końcową wartością ogółem (netto i brutto) 
stanowiąca ryczałtową cenę zamówienia 

 

21 Zadanie 2: wypełniony kosztorys parametryczny na podstawie – załącznik nr 2.4 do SIWZ 
 

Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

22 

aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

23 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

24 

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

25 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające, że: 

 

a) 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

b) 

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

26 
umowa spółki cywilnej  lub uchwała Wspólników lub udziałowców spółki w sprawie 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

27 umowa konsorcjum  

Podwykonawcy (Art. 26 ust. 2b) Ustawa PZP 

28 Zamówienie zrealizujemy sami  

29 
Przy udziale innych podmiotów (w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy 
za ich pracę jak za swoją własną) 

 

W przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy części zamówienia (zakres prac), których wykonanie 
zamierzamy powierzyć podwykonawcom 
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Inne dokumenty, nie ujęte w powyższym wykazie 

30 inne:   

31 inne:   
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ZAŁĄCZNIK NR 2.2 
 
 
.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 
 

Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Oferenta  warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu  
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) 

 

Nazwa Firmy 

 

 

 

Zarejestrowana siedziba, 
adres 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do składania 

oświadczeń woli 
 

 
reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie 

lub wpisany w odpowiednich dokumentach oświadczam, że: 
 

1. (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

2. (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie  
3. (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

4. (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, 

 
Ponadto nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, 

które brzmią:  
 
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 

1. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego 

2. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
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przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

9. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 
poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku 

10. wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-
akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 
Art. 24. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
 

1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 
1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 
2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2. nie wnieśli wadium (jeżeli przewidziano w ogłoszeniu oraz SIWZ złożenie wadium) do upływu terminu 
składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, 
albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 

3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania 

4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184, z pózn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi 
powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2.3 
 

.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 

 
 

Nazwa Firmy 

 

 

 

Zarejestrowana siedziba, 
adres 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do 

składania oświadczeń 
woli 

 

 
Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że  

 
nie należę do grupy kapitałowej     

/    
należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą  niżej wymienione podmioty:

1)
 

 

l.p. 
Dane podmiotu 

(nazwa, adres) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
1)

   niepotrzebne skreślić 

 


