SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 209 000,00 €.
na wykonanie zamówienia publicznego o nazwie:
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uruchomieniem.

nr ZP.I.2.224/09/16

Termin składania ofert: 12.10.2016r. godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert : 12.10.2016r. godz. 10.30.

ZATWIERDZIŁ: ..............................

Jaroszowiec, dnia 30 wrzesieo 2016r.
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres : 32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a
NIP 637 12 65 836 REGON 000294214
tel. (32) 64-28-031, 64-28-090; fax (32) 64-28-100,
e-mail: sekretariat@wschp.pl
strona internetowa:www.wschp.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie
art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówieo publicznych) o wartości szacunkowej niższej
niż kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówieo
publicznych .
Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r.
poz. 831 i 996) zwana dalej w treści SIWZ jako „ustawa Pzp”, z późniejszymi zmianami.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
wraz z uruchomieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy wraz z wykazem
sprzętu rehabilitacyjnego .
2. Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych. Liczba części : 17, gdzie częśd stanowią
Zadania od 01 do 17 określone poniżej. Wykonawca może złożyd ofertę na wybrane zadanie albo
dowolną ilośd zadao:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Składana bieżnia rehabilitacyjna
Rower treningowy
Eliptyczny ergometr treningowy z oporem magnetycznym
Ergometr cyklometryczny kooczyn górnych i dolnych z oporem wodnym (wioślarz)
Atlas uniwersalny przyrząd do dwiczeo
Aparat do terapii ultradźwiękowej
Aparat do elektroterapii
Orbitrek treningowy
Eliptyczny ergometr treningowy z oporem magnetycznym
Wanna do masażu automatycznego
Wanna do kąpieli wirowej kooczyn dolnych
Wanna do kąpieli wirowej kooczyn górnych
Katedra biczy szkodzkich
Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym

szt. 1
szt. 2
szt. 2
szt. 2
szt. 1
szt. 2
szt. 2
szt. 3
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
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15) Aparat do laseroterapii
16) Aparat do krioterapii
17) Ergometr poziomy

szt. 1
szt. 2
szt. 2

3.

Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na 2016 r.

4.

Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport, dostawę, montaż, uruchomienie przedmiotu
zamówienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach budynku szpitalnego oraz
przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i użytkowania w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5.

Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów
użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji
przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności CE, świadectwa i
rejestracje lub inne dokumenty wymagane na podstawie obowiązujących przepisów, dopuszczenia do
obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcje obsługi,
które Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim.

6.

Zamawiający wymaga, by w załączniku nr 1A do SIWZ, stanowiącym jednocześnie Formularz cenowy,
Wykonawca wypełnił we wszystkich wierszach kolumnę 4 pn.:„ Oferowany przez Wykonawcę sprzęt
producent i typ urzadzenia”. Oferty, które nie będą zwierały w całości uzupełnionej przez Wykonawcę
kolumny 4 załącznika zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako nie spełniające wymagao SIWZ,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

7.

Okres gwarancji - wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesiący, liczone od daty
podpisania koocowego protokołu odbioru.

8.

Wspólny słownik zamówieo (CPV): 33.10.00.00-1,-Urządzenia medyczne,
33.15.50.00-1,-Urządzenia do fizykoterapii,
33.15.00.00-6,- Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii,
elektroterapii i fizykoterapii,
33.15.85.00-7,- Przyrządy medyczne na podczerwieo,
33.15.84.00-6,- Sprzęt do terapii mechanicznej,
33.15.82.00-4- Urządzenia do elektroterapii,

9. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego
przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub
konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego
określenia przedmiotu zamówienia.
10. Przedmiot zamówienia musi byd oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta
11. Zamawiający wymaga by dostarczany przedmiot zamówienia charakteryzował się wysoką jakością i był
odporny na intensywną eksploatację w warunkach szpitalnych.
12. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, w takim wypadku Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy Pzp., wykazad poprzez przedstawienie stosownych dowodów, iż oferowane przez niego produkty
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokumenty te należy dołączyd do składanej
oferty.
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13. Zaproponowane przez Wykonawcę
Zamawiającego.

produkty

równoważne wymagad będą akceptacji

przez

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie
do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
V. ZAMAWIAJĄCY informuje że:
1)Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówieo, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy Pzp.
3) Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4)Nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcami
prowadzone będą w złotych polskich.
5) Nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6)Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7)Nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8)Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów,
9)Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiązao. Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:
- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych,
- przedstawieniu zamiennych rozwiązao na piśmie,
Rozwiązania zamienne zawierad będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych sprzętu w oparciu
o kryteria podane przez zamawiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania etc.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy:

2.1. nie podlegają wykluczeniu,
2.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.2.1) kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ.
2.2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ.
2.2.3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ.
2.1 W postępowaniu mogą wziąd udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy Pzp:
„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. poz. 553, 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),
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 przedstawid wymaganych dokumentów;
17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mied istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąd na czynności zamawiającego lub pozyskad
informacje poufne, mogące dad mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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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 byd 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 wykazad
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 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz.
437 i 544);
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 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o opuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty, o
których mowa w sekcji VII SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz
z 2016 r. poz. 615);”.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty,
o których mowa w sekcji VII SIWZ.
4.

Oświadczenia Wykonawcy stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z
powyższym Zamawiający – na podstawie art.24aa ustawy Prawo zamówieo publicznych – przewiduje
najpierw dokonanie oceny ofert, a dopiero potem badanie, czy Wykonawca, którego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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5.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegad na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnid
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.
7.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt. 5 niniejszej sekcji, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
9.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
9.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5 niniejszej
sekcji.
10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5
pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawid dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnid naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośduczynienie 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.
11. Zamawiający może wykluczyd Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1.1) W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołączy do oferty aktualne na dzieo składania ofert następujące oświadczenia:
A. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do
SIWZ.
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B. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ.
1.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1)
niniejszej sekcji.
1.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa
w pkt. 1.1) niniejszej sekcji, 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.
1.4) Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 36a ust. 1 ustawy Pzp może powierzyd wykonanie części
zamówienia podwykonawcy.
1.5) Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1 lit. B niniejszej sekcji.
1.6) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyd podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2. Przynależnośd lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
2.1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- załącznik nr 4 do SIWZ.

VII A. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE PRODUKTY
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
1) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Karta CHARAKTERYSTYKI, ULOTKA

INFORMACYJNA WRAZ Z FOTOGRAFIĄ PRZEDMIOTU, AKTUALNY KATALOG ZAWIERAJĄCY
DOKŁADNY OPIS (dokumenty maja potwierdzid wymogi opisane w załączniku nr 1 A (kolumna 3)
SIWZ
2) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE OFEROWANY PRODUKT , POSIADA CERTYFIKAT, CE/DEKLARACJĘ

ZGODNOŚCI , oraz że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania ,
zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r.(tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzieo złożenia
oświadczeo lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
A. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów - załącznik nr 5 do SIWZ.
B. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
- aktualnego 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 Pzp.
Dokumentów powyższych Zamawiający żąda w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże udział w postepowaniu
innych podmiotów.
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów dotyczących podwykonawcy,
któremu zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp:
A. Aktualnego 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 Pzp.
B. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ.
Dokumentów powyższych Zamawiający żąda w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże udział w postepowaniu
podwykonawców.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia.
4.2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty dołączają pełnomocnictwo
sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz wskazanie
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo powinni podpisad wszyscy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo należy załączyd w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4.4) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi byd podpisana w taki
sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego.
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4.5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
4.6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może
podlegad wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i ust. 5
pkt. 1 ustawy Pzp.
4.7) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia każdy
z Wykonawców występujących wspólnie dołączy oddzielnie następujące oświadczenia i dokumenty:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- załącznik nr 4 do SIWZ.
Aktualny odpis 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 Pzp.
w terminach zgodnych z określonymi w niniejszej sekcji SIWZ.
4.8) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
4.9) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może żądad przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców, chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej
reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).
5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast oświadczenia na załączniku nr 4 do SIWZ i aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, załącza do oferty dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument/y powinien/ny byd wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
5.2) 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 powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyd, 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. Dokumenty powinny byd wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6.) Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
6.1) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r. poz. 1126), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
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6.2) Dokumenty, o których mowa w SIWZ i Rozporządzeniu jw., inne niż oświadczenia, o których mowa
w pkt. 6.1) niniejszej sekcji, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem.
6.3) Poświadczenia za zgodnośd 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.
6.4) Poświadczenie za zgodnośd z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
6.5) Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w rozporządzeniu jw., innych niż oświadczenia, wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.7) Ilekrod w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub
oświadczeo lub też potwierdzania dokumentów „za zgodnośd z oryginałem”, należy przez to rozumied, że
oświadczenia i dokumenty te powinny byd opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej
(uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie
pełnomocnictwa.
6.8) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeo lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.,lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnieo
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnieo oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.9) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę
składa pełnomocnik, winno byd przedstawione w formie i treści zgodnej z art. 99 k.c. w związku z art. 14
ustawy Pzp. Pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez
notariusza należy wówczas dołączyd do oferty.
6.10) Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnieo dotyczących
oświadczeo lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie zamierza zwoływad zebrania Wykonawców.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treśd
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
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4. Oświadczenia, dokumenty w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
oraz wyjaśnienia treści oferty jak również wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp składa się
wyłącznie w formie pisemnej. Złożenie dokumentu w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie
art 26 ust. 3 ustawy Pzp, wyjaśnienia treści oferty oraz wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treśd dotarła do adresata przed upływem terminu, faksem lub
drogą elektroniczną, a dokument w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego nie później niż 2 dni po
terminie wskazanym w wezwaniu.
5. Pytania dotyczące treści SIWZ można kierowad pisemnie do Zamawiającego na nr fax. 32/6428100 lub
drogą elektroniczną na adres sekretariat@wschp.pl
6. Osobą upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami :
w zakresie formalnym : Barbara Grzanka tel.32 6428031 wewn. 53
w zakresie merytorycznym : Kamil Glanowski tel.32 6428031 wewn. 66
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócid się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę stanowią:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załączniki nr 1A do SIWZ;
3) Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Wykonawca może złożyd jedną ofertę w zakresie wybranych zadao .
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treśd oferty musi odpowiadad
treści SIWZ oraz przepisom ustawy Pzp. Wykonawca winien zapoznad się ze wszystkimi rozdziałami SIWZ.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23
ustawy Pzp. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach
powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisad dane dotyczące
konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
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5. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ.
6. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek
kartki.
7. Oferta musi byd napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnie ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
8. Oferta wraz z załącznikami musi byd podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeo
woli w imieniu Wykonawcy.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byd parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
ofertę.
10. Wykonawca jest obowiązany wskazad w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyd podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
11. Ofertę należy umieścid w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby uniemożliwid zapoznanie się z jej treścią
bez naruszenia opakowania.
12. Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu koperty z ofertą należy ją oznaczyd w następujący sposób:
nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA
na " Dostawa sprzętu reahabilitacyjnego wraz z montażem ”
znak: ZP.I.2.224/09/16
nie otwierad przed 12.10.2016 r. godz. 10:30

13. W przypadku braku podanych wyżej oznaczeo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, bądź jej braku w trakcie sesji otwarcia ofert.
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi byd opisane
w sposób wskazany w pkt. 12 niniejszej sekcji oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
16. Częśd oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufnośd, należy umieścid w odrębnej
kopercie z opisem „Zastrzeżona częśd oferty”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
17. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z
2003r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartośd gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyd w siedzibie Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji ul.
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Kolejowa nr 1A, 32-312 Jaroszowiec Sekretariat Szpitala, I piętro Budynek administracji.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2016r. o godz. 10:00
3. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie, bez otwierania.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji ul.
Kolejowa nr 1A, 32-312 Jaroszowiec Pokój kancelaryjny,I piętro Budynek administracji - w dniu
12.10.2016 r. o godz.10:30
2.

Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Sporządzając Formularz Cenowy należy wypełnid załącznik nr 1A do SIWZ podając ceny jednostkowe
netto, ceny jednostkowe brutto, wartośd netto, wartośd brutto w poszczególnych wierszach, w
następujący sposób:
a) należy podad ceny jednostkowe netto w poszczególnych wierszach;
b)

należy podad ceny jednostkowe brutto w poszczególnych wierszach (cena jednostkowa x stawka
podatku VAT) ;

c)

wyliczyd wartośd netto w poszczególnych wierszach (ilośd x cena jednostkowa netto);

d)

wyliczyd wartośd brutto w poszczególnych wierszach (ilośd x cena jednostkowa brutto);

e) zsumowad wartości netto i brutto, umieścid ich sumy w pozycji razem;
f)

wyliczoną wartośd brutto razem należy wpisad w odpowiednie pole formularza ofertowego (załącznik
nr 1 do SIWZ);

2. Cena oferty ma byd wyrażona w PLN cyfrowo i słownie.
3. Cena ma byd wyrażona w brutto.
4. Cenę oferty należy określad z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu §9 ust.6
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom (…), *Dz. U. Nr 95, poz. 798+.
5. Kwotę podatku VAT należy obliczyd zgodnie z zasadami ustawy z 11 marca 2004 r. w sprawie podatku od
towaru i usług (Dz. U. 04.54.535. z póź. zm.).
6. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisad w Formularzu ofertowym cenę netto
wyrażoną w PLN, ponieważ w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacid zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający
odprowadzi we własnym zakresie.
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7. Podana w ofercie cena musi uwzględniad wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej
SIWZ oraz obejmowad wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: koszty
transportu, ubezpieczenia, opakowania, wynagrodzenia za naprawy w okresie trwania gwarancji ( w tym
części)oraz wszelkie inne składowe. 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 rozliczyd zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzid do jego powstania, oraz wskazując ich wartośd bez kwoty podatku.
8. Warunki płatności:
1) terminy płatności – wymagany przez Zamawiającego termin płatności: 30 dni po dostawie
i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,
2) forma płatności- przelew (m.in. podad numer rachunku bankowego oraz adres banku
Wykonawcy),
3) w przypadku, gdy termin płatności przypadnie w dzieo ustawowo wolny od pracy lub w sobotę,
płatnośd nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt) C

90 %

2

Okres gwarancji

10%

wg skali punktowej , przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 pkt.
2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1) i 2) niniejszej sekcji kryterium będą liczone następująco:
1) Kryterium ceny (C) wyliczone będzie w następujący sposób: C=(Cn/Cx) x 90.

gdzie:
C
liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn
najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert (w danym pakiecie)
Cx
cena ocenianej oferty (w danym pakiecie)
2) Kryterium „Okres gwarancji ” (G) wyliczane będzie w następujący sposób:

-

minimum 36 miesięcy – 0 pkt.

-

35 do 45 miesięcy – 5 pkt.

-

od 46 miesięcy i więcej – 10 pkt.

-

Gwarancję należy podad w okresach nie krótszych niż jeden miesiąc
LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę: LP=C+G - za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie
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oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.
3. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ppkt. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty
spełniające następujące wymagania:
1) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
2) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków
udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
3) z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne,
zostały złożone w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy,
4) oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp (z uwzględnieniem art. 87 ustawy Pzp
oraz art. 90 ustawy Pzp).
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądad udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawi w ofercie:
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.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wyraża zgodę bądź nie, na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. w zakresie zapisów pkt. 4 c)
niniejszej
sekcji.
6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta której przyznana zostanie największa ilośd punktów łącznie
w kryteriach wskazanych w pkt. 1 i 2 niniejszej sekcji.
7.

Jeżeli nie można wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowad cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
8.1) jest niezgodna z ustawą;
8.2) jej treśd nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
8.3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
8.4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
8.5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8.6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
8.7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
8.8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
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8.9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
8.10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
oceny ofert.
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
2.1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2.2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
2.3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagao
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
2.4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 2.2)
niniejszej sekcji, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę,
Zamawiający uznał za niewystarczające.
4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 2.1) i 2.4) na stronie internetowej.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
6. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
7. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje pisemnie wybranego Wykonawcę.
8. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej
umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy.
Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w
toku Postępowania.
9. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może zwrócid się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę
tych podmiotów.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy Pzp.
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XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieśd
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówieo publicznych,
przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu, przewidziane w Dziale VI
ustawy PZP, zgodnie z przesłankami i w terminach wskazanych w art. 179-182 ustawy Pzp.
XX. INNE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówieo publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996, z późniejszymi
zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy,
Załącznik nr 1A do SIWZ_Formularz cenowy wraz z wykazem sprzętu rehabilitacyjnego ,
Załącznik nr 2 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej,
Załącznik nr 5 do SIWZ_Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby,
Załącznik nr 6 do SIWZ _Umowa /wzór,
Załącznik nr 6A do SIWZ_Dokument gwarancyjny – wzór - zał. nr 6A do SIWZ

ZATWIERDZIŁ
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Nazwa wykonawcy
Adres (siedziba) wykonawcy
Województwo

powiat

NIP/PESEL

REGON

Telefon/fax

www

KRS/CEiDG
Reprezentowany przez: (imię,
nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko:
telefon/fax

e-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji
z siedzibą w Jaroszowcu podejmujemy się zrealizowania zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego i składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uruchomieniem.
Zadanie nr …….. – dotyczy:……………………………………………… szt. ……
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (wypełnid odrębnie dla każdego zadania)
CENA OFERTY NETTO

słownie:

stawka podatku VAT

kwota podatku VAT

CENA OFERTY BRUTTO

słownie:

słownie:
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2. Okres gwarancji: …………………………………………………………..
3. Termin dostawy/wykonania zamówienia …………………….
etc.
Jednocześnie oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:
1) Zapoznał się z warunkami określonymi w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z
treścią załączników do specyfikacji, przyjmuje je bez zastrzeżeo w całości oraz zdobył konieczne
informacje do przygotowania oferty,
2) Przyjmuje warunki i terminy płatności,
3) Uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni podany w specyfikacji, licząc od dnia otwarcia ofert.
4) Zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie
umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5) Akceptuje warunki dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy, określone w następujący sposób:
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem
koocowego odbioru i złożeniu faktury. Płatnośd nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
6) Przedmiot zamówienia zamierza zrealizowad:
- siłami własnymi (**)/
- przy udziale podwykonawców (**)
_____________________________________________________________________________
(zgodnie z. art. 36b ustawy Prawo zamówieo publicznych, Wykonawca określa części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyd podwykonawcom oraz podaje firmy podwykonawców). ………………………………………….
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię……………………….
Stanowisko ………………..
Telefon …………………………………
Na potwierdzenie spełnienia wymagao do oferty
załączam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą byd udostępnione:
…………………………………………………………………………………….

(miejscowośd, data)

(podpis i pieczęd osoby (osób) upoważnionej do składania
oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy)

str. 20

ZP.I.2.224/09/16 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uruchomieniem.

Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:

…………………………………………………………….......…………...........
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieo publicznych,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: pn.; Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
wraz z uruchomieniem- prowadzonego przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
i Rehabilitacji z siedzibą w Jaroszowcu,
oświadczam, co następuje:
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ……………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazad dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w postępowaniu)

......…. (miejscowośd), dnia ………….……. r

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w …………………………………………………………………………………………………………………..
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(wskazad dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w postępowaniu)

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
.........................................................................................................................…………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………..........................
w następującym zakresie:
………………………………….............................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................………...…………………
(wskazad podmiot i określid odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

......…. (miejscowośd), dnia ………….……. r

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

......…. (miejscowośd), dnia ………….……. r

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)

__________________________________________________________________________________

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:

…………………………………………………………….......…………...........
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieo publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: pn.; Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
wraz z uruchomieniem- prowadzonego przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
i Rehabilitacji z siedzibą w Jaroszowcu, oświadczam, co następuje:

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1

pkt 12-23 ustawy Prawo Zamówieo publicznych. (Uwaga: zastosowad tylko wtedy, gdy
zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie w/w
przepisu )
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Prawo Zamówieo publicznych.

......…. (miejscowośd), dnia ………….……. r

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ……........ustawy Prawo zamówieo publicznych (podad mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt ustawy
Prawo zamówieo publicznych)
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Prawo zamówieo publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………….............................................................……………………

......…. (miejscowośd), dnia ………….……. r

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………..........................................................................
...................................................................................................................................................................
(podad pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......…. (miejscowośd), dnia ………….……. r

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)

(Zamawiający przewidział w SIWZ możliwośd, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo
zamówieo publicznych)
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
(podad pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......…. (miejscowośd), dnia ………….……. r

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)
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4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

......…. (miejscowośd), dnia ………….……. r

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

str. 25

ZP.I.2.224/09/16 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uruchomieniem.

Załącznik nr 4 do SIWZ
należy uzupełniony przekazad zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
Wraz ze złożeniem oświadczenia , wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wykonawca:
…………………………………………………………….......…………...........
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieo publicznych,
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
pn.; Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uruchomieniem- prowadzonego przez Zamawiającego Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji z siedzibą w Jaroszowcu, oświadczam, co następuje:
NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Prawo zamówieo publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga : W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca dołączy do
niniejszego oświadczenia listę kapitałową.
......…. (miejscowośd), dnia ………….……. r

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)

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

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………………………….......…………...........
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU ODDAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY
NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: pn.; Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
wraz z uruchomieniem- prowadzonego przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
i Rehabilitacji z siedzibą w Jaroszowcu, oświadczam, co następuje:
Ja/My niżej podpisany/i: ____________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz :_________________________________________________________
(nazwa/firma i dokładny adres Podmiotu)
zobowiązujemy się oddad do dyspozycji Wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego
w zakresie _______________________________________________________________________________
następujące zasoby, na okres realizacji zamówienia:
__________________________________________________________________________________
określając:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:
__________________________________________________________________________________
- sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego:______________________________________________________________________________
zakres
i
okres
udziału
innego
Podmiotu
przy
wykonywaniu
zamówienia
publicznego:_______________________________________________________________________

podpis Podmiotu oddającego do dyspozycij
Wykonawcy niezbędne zasoby

......…. (miejscowośd), dnia ………….……. r

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA nr ................... (WZÓR)
zawarta w dniu …………..2016r. w Jaroszowcu, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji, z siedzibą w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej Nr 1a, 32310 Jaroszowiec, wpisanym do Rejestru stowarzyszeo, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030254, NIP
637-12-65-836, REGON 000294214
zwanym w treści umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez:
reprezentowanym przez: Krzysztofa Grzesika – Dyrektora Szpitala
a:
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP.I.2.224/09/16 została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego sprzętu rehabilitacyjnego w
ramach realizacji zadania pn.: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz
z uruchomieniem”, zwanego również przedmiotem umowy, według asortymentu, w ilościach
i cenach zgodnych z ofertą Wykonawcy – Formularzem cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ), stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy objętych umową należy również montaż przedmiotu umowy
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu
Zamawiającego w zakresie ich obsługi.
3. W ramach poszczególnych czynności – wymienionych w ust. 1 i 2 – Wykonawca zobowiązany jest także
do zorganizowania – na własny koszt i ryzyko - transportu i rozładunku sprzętu rehabilitacyjnego ,
będącego przedmiotem umowy do miejsca montażu oraz
ich zainstalowania i uruchomienia.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy:
1) spełnia wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej;
2) jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, w pełni sprawny i bez uszkodzeo oraz wolny od wad,

dobrej jakości i dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) posiada instrukcje obsługi w języku polskim, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu;
4) posiada wymagane

prawem atesty, certyfikaty, zaświadczenia bądź inne dokumenty
dopuszczające przedmiotowy sprzęt rehabilitacyjny do eksploatacji i stosowania oraz znaki
bezpieczeostwa, deklaracje zgodności pod względem BHP oraz instrukcje BHP
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w zakresie obsługi i eksploatacji, w języku polskim i przekaże je Zamawiającemu w formie
oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodnośd z oryginałami;
5)

spełnia wymagania określone i zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010
r. (tj. Dz.U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679) - - potwierdzone oznakowaniem CE – w zakresie zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wykonawca oświadcza, że:
1) zobowiązuje się wykonad przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie o którym mowa w §

2 ust. 1 umowy, przy zachowaniu należytej staranności;
2) posiada wystarczające doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje oraz dysponuje stosowną bazą do

wykonania przedmiotu umowy;
3) przedmiot umowy i sposób jego montażu spełniają wymagania stawiane przez instytucje

powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi
i bhp w obiektach służby zdrowia ;
4) ponosi odpowiedzialnośd za jakośd dostarczonego przedmiotu umowy;
5) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie

działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową.
6. Wykonawca zobowiązuje się również do przekazania Zamawiającemu wszelkiego rodzaju dokumentów z
przeprowadzonych
sprawdzeo,
badao
czy
prób
poprawności
funkcjonowania
zamontowanego/uruchomionego przedmiotu umowy. Przekazane Zamawiającemu dokumenty
potwierdzad mają właściwy montaż i uruchomienie przedmiotu umowy,
w szczególności dotyczy to montażu urządzeo do wewnętrznych sieci instalacyjnych: wodnej
i elektrycznej.
7. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do nadzorowania dostaw
i montażu/uruchomienia przedmiotu umowy jest ………… ………………………
8. Osobą odpowiedzialną i upoważnioną ze strony Zamawiającego do nadzorowania dostaw
i montażu przedmiotu umowy ……………………………………….
§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: ...............- licząc od dnia podpisania umowy.
2. Do dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca dołączy wymagane świadectwa dopuszczenia do
obrotu, atesty i certyfikaty oraz książki eksploatacji urządzeo z potwierdzoną data uruchomienia.
Wszystkie dokumenty mają byd w języku polskim.
3. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu umowy winien byd wykonany w dni robocze
w godzinach od 08.00 do 15.00.
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy zgodnie
z ofertą.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wynosi brutto ……………… (słownie: …………………………).
3. Wskazane w ust. 2 wynagrodzenie jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności koszty wykonania, dostawy, transportu,
wniesienia, montażu i uruchomienia.
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4. Wykonawca, wynagrodzenie określone w ust. 2, otrzyma po wykonaniu całości przedmiotu umowy,
potwierdzonego protokołem koocowego odbioru i złożeniu faktury.
5. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy nastąpią w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy w .............................. nr ..................................................................., w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura wystawiona przez
Wykonawcę musi zawierad numer i datę niniejszej umowy.
6. Wykonawca nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w
wyniku, których doszłoby do powstania zobowiązania Zamawiającego względem osoby trzeciej lub
doszłoby do zmiany stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie
uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej. Czynnośd prawna mająca na celu zmianę wierzyciela dokonana z
naruszeniem ww. zasad jest nieważna.
7. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5 może nastąpid w formie pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.
§4
1. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy.
2. Odbiór ilościowy zostanie dokonany i potwierdzony w chwili dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego do
miejsca dostawy wskazanego w § 1 ust. 2 umowy.
3. Odbiór jakościowy zostanie dokonany w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakooczenia montażu,
instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, którego termin określony został w § 2 ust. 1 umowy. Za
odbiór jakościowy uważa się także testowanie przez Wykonawcę
w obecności przedstawicieli Zamawiającego sprawności funkcjonowania oraz właściwości
i parametrów zainstalowanego sprzętu rehabilitacyjnego.
4. Odbiór jakościowy zostanie zakooczony podpisaniem koocowego protokołu odbioru przez obie Strony
umowy.
5. Zamawiający odmówi podpisania koocowego protokołu odbioru w przypadku:
1) wystąpienia jakichkolwiek wad, usterek, nieprawidłowości w funkcjonowaniu zainstalowanego
sprzętu rehabilitacyjnego,
2) niespełnienia przez sprzęt rehabilitacyjny fabrycznych parametrów określonych w ofercie
Wykonawcy,
3) niedostarczenia Zamawiającemu odpowiednich atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi
świadectw dopuszczenia do obrotu lub książki eksploatacji urządzeo i innych dotyczących
przedmiotu umowy,
4) nie przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji
przedmiotu umowy.
6. Sprawdzenie jakości przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialnośd
Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym okresie wad i usterek.
7. O wykrytych wadach i usterkach, o których mowa w ust. 6, dostarczonego przedmiotu umowy
Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie do 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca
zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad i usterek lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli
usterka powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy. Wykonawca usunie usterki lub dostarczy rzeczy wolne
od wad w najkrótszym technicznie możliwym terminie właściwym dla usunięcia takiej usterki i bez
zbędnej zwłoki. Jednak nie później niż w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki.
8. Niewykonanie (w tym częściowe) lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, upoważnia
Zamawiającego do zlecenia całego zamówienia lub jego części podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za uszkodzenia mienia Zamawiającego, jakie dokonane
zostaną przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
§5
Okres rękojmi i gwarancji
1. Okres rękojmi na dostarczony przedmiot umowy oraz prace montażowe wynosi 24 miesiące, liczone od
daty podpisania koocowego protokołu odbioru.
2. W przypadku ujawnienia się usterek w okresie określonym w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest do
bezpłatnego usunięcia usterek i wad lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli usterka powstała z
przyczyn tkwiących w rzeczy.
3. Wykonawca usunie usterki lub dostarczy rzeczy wolne od wad w najkrótszym technicznie możliwym
terminie właściwym dla usunięcia takiej usterki i bez zbędnej zwłoki. Jednak nie później niż w terminie do
10 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki.
4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z zapisu ust. 2
w ustalonym terminie i nie usunięciu wady lub usterki w drodze naprawy lub wymiany przedmiotu
umowy na wolny od wad i usterek, Zamawiający usunie wady lub usterki we własnym zakresie na ryzyko i
koszt Wykonawcy.
5. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych serwisów i przeglądów
okresowych sprzętu, będącego przedmiotem umowy – zalecanych przez producenta – nie rzadziej jednak
niż raz w roku, jak również do zapewnienia na swój koszt części niezbędnych do serwisu i przeglądów
okresowych lub części koniecznych do prawidłowego ich funkcjonowania. Wymienione powyżej
czynności winny byd potwierdzone wpisem do książek eksploatacji urządzeo.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………….miesięcznej gwarancji - na dostarczony przedmiot umowy
oraz prace montażowe, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres
rękojmi. Gwarancja udzielona zostanie Zamawiającemu na zasadach określonych w dokumencie pn.:
„Dokument gwarancyjny”, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§6
Kary umowne
1. Strony zastrzegają następujące kary umowne:
1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacid Zamawiającemu karę umowną w wysokości

0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzieo opóźnienia
w dostarczeniu i montażu przedmiotu umowy, ponad określony w § 2 ust. 1 umowy;
2) Wykonawca zobowiązuje się zapłacid Zamawiającemu karę umowną w wysokości

1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzieo opóźnienia w
wymianie lub usunięciu wad i usterek, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 4 ust. 7 i umowy;
3) Wykonawca zobowiązuje się zapłacid Zamawiającemu karę umowną w wysokości

15 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy w przypadku, gdy
Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą byd potracone przez Zamawiającego
z wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu zgodnie z niniejszą umową.
3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnieo Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
5. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający
może wezwad Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyd mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może rozwiązad umowę ze
skutkiem natychmiastowym z konsekwencjami wymienionymi w ust. 1 pkt 3, oraz ust. 2 i 4.
§7
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą byd dopuszczalne
tylko w granicach art. 144 ustawy - Prawo zamówieo publicznych.
2. Strony przez istotne zmiany postanowieo umowy w stosunku do treści złożonej
w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się
o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 umowy), gdy jest to spowodowane następstwem

okoliczności niezależnych od stron (siła wyższa) lub okolicznościami leżącymi po stronie
Zamawiającego,
2) realizacji przedmiotu umowy po cenach niższych niż w wycenie Wykonawcy, a zmiany w tym zakresie

wymagają sporządzenia aneksu do umowy,
4. Wykonawca zobowiązuje się - w przypadku wprowadzenia promocji cenowych - do objęcia nimi także
Zamawiającego, a zmiany w tym zakresie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
5. Wszelkie inne zmiany postanowieo umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie
mają charakteru zmian istotnych.
§8
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w sytuacji:
1) określonej w art. 145 ustawy - Prawo zamówieo publicznych,
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji działalności Wykonawcy.

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 Wykonawcy nie
przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, a Zamawiającemu przysługuje od
Wykonawcy kara umowna, o której mowa w § 6 ust.1 pkt 3 wraz z konsekwencjami wymienionymi w§ 6
ust. 2 i 4.
§9
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówieo
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek
rozbieżności lub roszczeo odnoszących się do niej lub z niej wynikających, Strony zobowiązują się do
współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
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3. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez
Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i
dwóch dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
1) Oferta Wykonawcy w postaci dokumentu „Formularz wyceny”

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik do wzoru umowy – Załącznik nr 6A do SIWZ
(Pieczęd Wykonawcy)
DOKUMENT GWARANCYJNY
na dostawy wykonane na podstawie umowy nr …………………………. z dnia ……………………………r.
dotyczącej ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gwarancja udzielona przez:
1)

……………………………… z siedzibą w ……………………..…………..…….…… przy ul. .……………

reprezentowaną przez : ………………………………………………………………..…………………………
zwanym w dalszej części Wykonawcą, (*)
na rzecz
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji, z siedzibą w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej Nr
1a, 32-310 Jaroszowiec, wpisanym do Rejestru stowarzyszeo, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000030254, NIP 637-12-65-836, REGON 000294214
2)

reprezentowanym przez: Krzysztofa Grzesika – Dyrektora Szpitala,
zwanym w treści umowy "Zamawiającym",
następującej treści:

1. Deklaracja rękojmi i gwarancji
1)

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają zgodnie z terminem określonym w K.c., tj. 24
miesiące, licząc od daty odbioru koocowego przedmiotu umowy, rozumianego jako data podpisania
protokołu odbioru koocowego

2)

Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji (tj. przywrócenie rzeczy utraconych wartości) na
przedmiot objęty umową nr ………….………….. (*) z dnia ………………….. (*) r. w zakresie:
sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uruchomieniem - okres gwarancji wynosi ……… (*) miesięcy, licząc od dnia
następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi.
2. Okres gwarancji

1)

Okres gwarancji, o którym mowa w pkt. 1 ust. 2, biegnie od dnia następnego, w którym upłynął
obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi.

2)

Okres gwarancji ulega każdorazowo wydłużeniu o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia zgłoszenia
wady podlegającej gwarancji, do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę.

3)

Wydłużenie, o którym mowa w pkt. 2 ust. 2, dotyczy elementu objętego naprawą gwarancyjną.

4)

Zamawiający może dochodzid roszczeo wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli
dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

3. Realizacja obowiązku gwarancyjnego przez Wykonawcę
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1)

W przypadku ujawnienia się usterek w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego
usunięcia usterek i wad lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli usterka powstała z przyczyn tkwiących
w rzeczy. Wykonawca usunie usterki lub dostarczy rzeczy wolne od wad w najkrótszym możliwym terminie
właściwym dla usunięcia takiej usterki i bez zbędnej zwłoki.

2)

W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek i wad, jakie
wystąpią w przedmiocie umowy, lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, w terminie nie dłuższym niż 10 dni
liczonych od dnia ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3)

Wykonawca przystąpi do usuwania usterek lub wad w ciągu 48 godzin licząc od momentu, kiedy Wykonawca
otrzyma zgłoszenie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest stawid się w miejscu usuwania usterki lub
wady u Zamawiającego.

4)

Gwarancja niniejsza obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu rehabilitacyjnego.

5)

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny przedmiotu umowy na warunkach
zgodnych z kartą producenta i nie może odmówid wymiany niesprawnego elementu na nowy, w przypadku,
gdy jego naprawa nie gwarantuje prawidłowego użytkowania, zgodnego z jego przeznaczeniem.

6)

W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tej samej rzeczy (sprzętu rehabilitacyjnego)
Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, wolny od wad.Termin gwarancji dla nowej rzeczy
liczony jest od nowa, tj. od dnia dostarczenia nowej rzeczy do Zamawiającego.

7)

Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastąpienia uszkodzonych
rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak również dostarczenia rzeczy naprawionej lub
wolnej od wady do miejsca, w którym usterka została ujawniona, a także koszty zamontowania takich rzeczy
lub rzeczy wolnych od wad, ponosi Wykonawca chyba, że usterki i awarie zostały spowodowane
użytkowaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem.

8)

Zgłoszenia usterek dokonuje Zamawiający pisemnie na adres do korespondencji wskazany przez
Wykonawcę, a w przypadku braku wskazania na adres Wykonawcy ujawniony we właściwym rejestrze, lub
elektronicznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………………………….. (*). Wykonawca
zobowiązany jest poinformowad pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego o zmianie adresu do
korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku , kiedy Wykonawca nie wykona obowiązku, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony uznają za skuteczne doręczenia na ostatni adres wskazany przez
Stronę.

9)

Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych usterek lub wad w terminie określonym w niniejszej gwarancji,
Zamawiający zleci ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązany jest
pokryd związane z tym koszty w ciągu 14. dni od daty otrzymania dowodu zapłaty przez Zamawiającego.

10) W przypadku nie usunięcia usterek lub wad, czy nie dostarczenia rzeczy wolnych od wad w ustalonych

terminach Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym bądź w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad, w wysokości 1%
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § ……………….. (*) umowy nr ……………….(*), licząc,
za każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia w usunięciu usterki lub wady, bądź dostarczenia rzeczy wolnych od
wad.
Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialnośd za udzielone warunki gwarancji.
(*) należy uzupełnid
(miejscowośd), dnia ………….……. r

(podpis Wykonawcy)
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