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Zamawiający: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 

Wojtyły  32-310  Jaroszowiec  ul. Kolejowa  1 a 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym  

 trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Dostawa  łóżek  dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 

Wojtyły 

Nr referencyjny ZP.I.2.224/6/20 

  

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 

Pakiet Medyczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie Działanie 9.2 Usługi Społeczne i 

Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie 

 

 

Termin składania ofert: 07.07.2020r. do godz. 12:00 

Termin otwarcia  ofert: 07.07.2020r.  o  godz. 12:15 

 

 

 

 Sposób publikacji  BZP UZP w dniu 29 .06.2020 r. nr  ogłoszenia  555392         -N-2020  

   Strona internetowa : www.wschp.pl. w dniu 29 czerwca 2020r.  
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 29 czerwca 2020r.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.wschp.pl/
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INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, 
oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyto następujących pojęć, należy 
przez nie rozumieć:  
1) Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 
2) Zamawiający – Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w 
Jaroszowcu , podmiot obowiązany do stosowania ustawy; 
3) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 
Umowę w sprawie Zamówienia. 
4) Postępowanie – postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego wszczęte w drodze 
publicznego ogłoszenia o Zamówieniu w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym 
zostanie zawarta Umowa 
5) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
6) Zamówienie – zamówienie publiczne, przez które należy rozumieć umowę odpłatną 
zawieraną pod rygorem nieważności na piśmie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 
której przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ. 
 
DANE  ZAMAWIAJĄCEGO (nazwa oraz adres):  
Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ,  

                            Małopolski  Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im Edmunda Wojtyły,  

adres:     ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec 

NIP:                 6371265836,  
Regon:             000294214,  
  
tel. (32) 64 28 031, (32) 64 28 090, faks (32) 64 28 100 - do korespondencji w sprawie 
Zamówienia.  
Adres poczty elektronicznej do korespondencji w sprawie Zamówienia: sekretariat@wschp.pl. 
Strona internetowa Zamawiającego: www.wschp.pl.  
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15.35 
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

I.1.      Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w treści SIWZ „ustawą Pzp”, o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  214 000 euro. 

I.2.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

zwanej dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych do przedmiotowej ustawy. 

I.3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu skorzysta z tzw. „procedury odwróconej”, o 

której mowa  w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

 
II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  
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"Dostawa łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 

Wojtyły”  

 

II.2.  RODZAJ ZAMÓWIENIA – dostawa  

II.3. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

II.4.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.4.1.  Przedmiotem postępowania jest dostawa wyrobów medycznych do siedziby 

zamawiającego tj: 60 szt. łóżek szpitalnych w zakresie dwóch części (pakietów) dla 

Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.  

II.4.2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz wymagane parametry techniczno – 
eksploatacyjne dla przedmiotu zamówienia określone zostały w Załączniku nr 1A  
i Załączniku nr 1B-  Specyfikacja techniczna do niniejszej SIWZ. 

II.4.3.  

II.4.4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) zakup wraz z dostawą na wskazane miejsce, na koszt i ryzyko Wykonawcy 
fabrycznie nowych łóżek szpitalnych, ich montaż i uruchomienie w siedzibie 
Zamawiającego oraz pełne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi, 
konserwacji i jego użytkowania – potwierdzone stosownym dokumentem. 

Szkolenie należy przewidzieć w jednym , dwóch lub 3 terminach w zależności  
od potrzeb Zamawiającego , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu szkolenia  
 i ilości osób.   

2) wraz z dostawą należy dostarczyć w języku polskim dokumentację przedmiotu 
zamówienia, w tym instrukcję obsługi, gwarancję jakości i rękojmi, dokumentację 
techniczną oraz pozostałą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie wraz ze Świadectwem CE zgodności wyrobu z regulacjami UE, 

3) zapewnienie w okresie gwarancji bezpłatnych corocznych przeglądów oraz 
zagwarantowania dostępności części zamiennych w okresie 10 lat, 

II.4.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiotowe zamówienie na zasadach i            

           warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej      

           SIWZ. 

II.4.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych -  2 części.  Za część należy 
rozumieć  Zadanie. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub 
obydwu części. 

II.4.7.  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) – ZADANIE 1 - Łóżko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym, z elektryczną 
regulacją w ilości 50 szt. zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ, 

2) – ZADANIE 2 - Łóżko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym, z elektryczną 
regulacją. Dodatkowo funkcja Trendelenburga i anty -Trendelenburga - w ilości 10 
szt. zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ,  

II.4.8. Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie 
część zamówienia stanowi dany pakiet wg podziału powyżej. Części nie mogą być 
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dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu 
zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

 

II.4.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: 

ZADANIE 

CZĘŚCIOWE  

OPIS 

ZADANIE 1 

Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne czterosegmentowe 

szt.50,   

Wspólny Słownik Zamówień: CPV   33.10.00.00-1  Urządzenia 

medyczne  CPV   33.19.21.20-9 Łóżka Szpitalne 

            33.19.21.30-2 Łóżka z Silnikiem,  

Opis: Łóżko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym, z 

elektryczną regulacją, (wymagania wg Opisu Specyfikacji 

technicznej – Załącznik nr 1A do SIWZ). 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Termin wykonania: 70 dni od podpisania umowy. 

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena -60 %, 

Termin realizacji – 10% 

Okres gwarancji -  30% 

 

 

ZADANIE 2 

 

Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne czterosegmentowe 

szt.10,   

Wspólny Słownik Zamówień: CPV   33.10.00.00-1  Urządzenia 

medyczne  CPV   33.19.21.20-9 Łóżka Szpitalne 

            33.19.21.30-2 Łóżka z Silnikiem,  

Opis: Łóżko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym, z 

elektryczną regulacją. Dodatkowo funkcja Trendelenburga i anty -

Trendelenburga sterowane za pomocą pilota elektycznego  

(wymagania wg Opisu Specyfikacji technicznej – Załącznik nr 1B 

do SIWZ). 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Termin wykonania: 70 dni od podpisania umowy. 

Kryteria oceny ofert: 

Cena -60 %, 

Termin realizacji – 10% 

Okres gwarancji -  30% 

 

 
 
II.4.10. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji jakości na cały przedmiot 

zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące liczony od daty odbioru przez  

Zamawiającego  (okres gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, 

zgodnie z opisem kryterium w rozdziale - Kryteria oraz zasady oceny ofert).   
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II.4.11.W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich   
awarii, usterek i wad, jakie będą zawarte w przedmiocie umowy, lub dostarczenia 
rzeczy wolnych od wad, w terminie nie dłuższym niż 7 kalendarzowych od dnia ich 
zgłoszenia. 
Wykonawca przystąpi do usuwania usterek, awarii lub wad w ciągu 24 godzin licząc od 

momentu, kiedy Wykonawca otrzyma zgłoszenie z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

Serwis urządzeń medycznych musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez 

wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie 

z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych. W związku z powyższym Wykonawca przy 

dostawie załączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub 

autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych.  

II.4.12.Wskazanie ewentualne przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy 
handlowej lub źródła pochodzenia określa klasę produktu i służy ustaleniu standardu, a 
nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo 
lub symbolika podana została w celu dookreślenia przedmiotu zamówienia.   

 

II.4.13. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych przy zachowaniu 
norm, parametrów i standardów, jaki charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego 
przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum 
jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca , który powołuje się na 
rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego  
przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

II.4.14. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby 
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

II.4.15. Opis oferowanego urządzenia nie powinien budzić żadnej wątpliwości Zamawiającego. 
Z opisu powinno wynikać , że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych 
parametrach, jakie wymaga Zamawiający lub parametrach lepszych poprzez dokładne 
wskazanie parametrów zaoferowanego urządzenia medycznego wg punktów 
wyszczególnionych przez Zamawiającego w zestawieniu wymaganych minimalnych 
parametrów techniczno-użytkowych. 

II.4.16.Zamawiajacy ma prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę 
parametrów techniczno użytkowych  we wszystkich dostępnych źródłach , w tym, 
również poprzez  zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień do Wykonawcy. 
 
 

 
II.5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV  

   Główny kod  CPV   33.10.00.00-1  Urządzenia medyczne 

 CPV   33.19.21.20-9 Łóżka Szpitalne 

            33.19.21.30-2 Łóżka z Silnikiem  

 
II.6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM  

II.6.1. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia  został  dopuszczony do 

obrotu i używania na terenie RP, a w szczególności powinien  spełniać 

wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach 

medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 186) i rozporządzeniami wykonawczymi 

wydanymi na ich podstawie.  

Przedmiot zamówienia winien posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności 
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certyfikaty CE , świadectwa i rejestracje oraz inne dokumenty wymagane zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi posiadać dokumenty zgodnie  

z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie o Wyrobach medycznych z dnia 

20.05.2010 roku (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 186) i rozporządzeniami 

wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, w tym deklaracje zgodności i certyfikaty 

CE. 

II.6.2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, oddany był do 

użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez 

żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz, aby nie był przedmiotem praw osób 

trzecich. 

II.6.3.W przypadku wykonania Zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu 

podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. 

II.6.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z wymaganiami określonymi 

dla przedmiotu zamówienia.  

II.6.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

II.6.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

II.6.7.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji                                   

         elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c ustawy Pzp. 

II.6.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem 

sytuacji, o których mowa w art.93 ust.4 ustawy Pzp. 

 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

II.7.      ZAMWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.  

 

II.8.  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

II.8.1 Termin wykonania zamówienia: 

 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 70 

dni od zawarcia  umowy. 

            

II.8.2. Miejsce wykonania zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego tj. 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Małopolski Szpital Chorób Płuc i 
Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, 32-310 Jaroszowiec ul. Kolejowa  1 a. 

 

II.9.  INFORMACJE DODATKOWE  

II.9.1 Warunki płatności zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 

SIWZ.  
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Termin płatności - do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

II.10.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, PODWYKONAWCÓW, WYKONAWCÓW 

POWOŁUJĄCYCH SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH. 

 

II.10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. Zamawiający nie 

wymaga formy prawnej, jaką musi przyjąć grupa Wykonawców (np. członkowie 

konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), której 

zostanie udzielone Zamówienie. 

2) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w Postępowaniu  i zawarcia Umowy. 

3)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, są zobowiązani do 

złożenia w ofercie dokumentu pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o 

którym mowa w ppkt 2, lub zawartej między nimi umowy (tj. m.in. umowy spółki 

cywilnej lub umowy konsorcjum), o ile wynika z niej sposób reprezentowania. 

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania ich w 

Postępowaniu, albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy. 

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących poszczególnego Wykonawcy są poświadczane za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez tego Wykonawcę lub pełnomocnika, o którym mowa w 

ppkt 2, o ile z treści pełnomocnictwa wynika umocowanie do poświadczania za 

zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy. 

5)  Korespondencja oraz komunikacja w Postępowaniu, po otwarciu ofert, dokonywana 

będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ppkt. 2. 

6) Niedopuszczalne są zmiany w składzie grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o Zamówienie po terminie składania ofert. 

7) Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.  

8) Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt. XI przed zawarciem Umowy, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, przedstawili Zamawiającemu umowę 

określająca podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia (np. 

umowę konsorcjum lub inną umowę o podobnym charakterze, w szczególności umowę 

o współpracy). 

II.10.2. Podwykonawcy.  

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy.  

Powierzenie wykonania części Zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego Zamówienia. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 
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3) Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie Zamówienia. 

 

II.10.3. Wykonawcy powołujący się na zasoby podmiotów trzecich.  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 

pkt. III.1.2) – III.1.3) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w 

II.10.3. ppkt. 1) wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:  

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udowodni Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. 

b) Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 

zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w 

jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy 

przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem 

ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia 

ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie Zamówienia (w 

szczególności zdolność techniczna lub zawodowa), taki dokument powinien 

zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu 

Zamówienia jako podwykonawcy. 

c) Zamawiający oceni, 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 zbada, 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. 

3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów,odpowiada   

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, na zasobach, którego polega Wykonawca, 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:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub  
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, 

jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.  

 

 

III.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

− nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp  

− oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z art. 22 ust. 1 b 
ustawy Pzp, dotyczące:   
 

III.1.1.  Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Określenie warunków: 
Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie Zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać każdy z 
Wykonawców. 

 
III.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  
Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie. 

III.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 

 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 

dwie dostawy  łóżek szpitalnych , o wartości nie mniejszej niż wartość  przedmiotu 

zamówienia- Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 

 

III.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 

III.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie: 

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

- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

 

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

pkt.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; 

pkt.13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

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); 

pkt.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; 

pkt.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; 

pkt. 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

pkt. 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

pkt.18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

pkt. 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

pkt. 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

pkt. 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 2018 r. poz. 703 i 1277); 
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pkt. 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

pkt. 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 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

2) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 7 ustawy. 

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub ust. 5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt III.2.1) ppkt. 3. 

5) Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 III.2.2. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.5 ustawy Pzp  

 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj.:, 

art. 24 ust. 5 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

pkt. 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 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspo-kojenia 

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 2017 r. poz. 2344 i 2491 

oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 
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III.3.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO  POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

   
III.3.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: aktualne na dzień składania ofert –  
 

1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
spełniania warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru, 
stanowiącego załącznik Nr 2A do SIWZ, 

2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania -  sporządzone według wzoru, stanowiącego 
załącznik Nr 2B do SIWZ, 

3) oświadczenie Wykonawcy sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 D 
do SIWZ – oświadczenie o oferowanych wyrobach medycznych 
 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
oraz : 
1) Sporządzony według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 1 -formularz ofertowy, 
2)  Sporządzone według wzoru, stanowiącego Załącznik  nr  1A i Załącznik nr 1B 

do SIWZ -  formularze -specyfikacje techniczne – szczegółowa oferta . 
 
III.3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia, o których  mowa w III.3.1.,  składa  każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia.  

III.3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
Zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 
wykluczenia z Postępowania złożył oświadczenie, o którym mowa w III.3.1. niniejszej 
SIWZ. 

III.3.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 
powołuje  się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także 
oświadczenie, o którym mowa w III.3.1. dotyczące tych podmiotów.  

 
 
III.4.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP  

III.4.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 
Ustawy Pzp, tj.:  

1) 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; 
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III.4.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, 
 o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie 
 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.  

 
III.4.3. W przypadku podmiotów zagranicznych Wykonawca składa odpowiednio dokumenty 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 17.10 2018 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie Zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993). 

 
UWAGA: 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej,  
nie należy dołączać do oferty. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2C  do SIWZ 
. W przypadku braku złożenia samodzielnie przez Wykonawcę oświadczenia, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp do uzupełnienia 
oświadczenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie tej 
czynności. 

 
III.5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
 

III.5.1. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, tj.: 

 

1) Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, obejmującego, co najmniej dwie dostawy, o których 
mowa w pkt.III.1.3 niniejszej SIWZ, wraz  z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, 
z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
Wykaz dostaw należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do 

SIWZ. 

 

UWAGA! Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 
wykluczenia, w przypadku wskazania przez Wykonawcę:  
1) dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 
lub dokumenty. 
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 Dla wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie dokumentów 
sporządzonych w języku obcym Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski; 
 2) oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy. Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy korzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
    
III.6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.6.1. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych  na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, tj.: 
1) dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno  – funkcjonalne 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej – 

szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A i 1B  do SIWZ tj. Katalog oferowanego 

sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze 

zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim. Zamawiający prosi o 

zaznaczenie w dokumentach zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych 

parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1A i 1B do SIWZ,  

w którym został opisany potwierdzony parametr, 

 

III.6.2  Zamawiający oceniać będzie potwierdzenie spełnianie wymagań określonych przez 
Zamawiającego, w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę dokument.  
III.6.3 Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie formalnej „spełnia/nie 
spełnia”. 
 
Ww. dokumenty Wykonawca może przekazać Zamawiającemu wraz z ofertą. 
Dobrowolne złożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, ma na celu przyspieszenie i 
usprawnienie przebiegu postępowania o udzielenie Zamówienia. Zamawiający uzna ten 
obowiązek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży dobrowolnie wraz z ofertą 
w/w dokumenty. 
 
III.7. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3. - III.6.  
III.7.1. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie.  
III.7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do 
reprezentowania  
w Postępowaniu i zawarcia Umowy.  
III.7.3. W przypadku Wykonawców powołujący się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji Zamówienia. 
 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  
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IV.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego pisemnie, osobiście, faksem 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem oferty, umowy  dla 

których dopuszczalna jest forma pisemna.  Jednocześnie Zamawiający przypomina, że 

zgodnie z §14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia,  oświadczenia i dokumenty wymienione w 

rozdziale IV niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), mogą być poświadczane za zgodność z 

oryginałem w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  

IV.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ.  

IV.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Małopolski Szpital Chorób Płuc 

Rehabilitacji, im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec. 

IV.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, winny być kierowane na 

adres: sekretariat@wschp.pl, a faksem na nr (32) 642 81 00.  

IV.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 

pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wymagają, na 

żądanie każdej ze Stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-

mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Przesłanie korespondencji na inny adres 

lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie 

będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.  

IV.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający preferuje korespondencję przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres 

mailowy podany w punkcie IV.4. w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i 

wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie 

elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.  

IV.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia 

Zamawiającego.  

IV.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

IV.9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 

1) w sprawach proceduralnych jest: Barbara Grzanka – Kierownik ds. Zamówień 

publicznych 

2) w sprawach merytorycznych jest: Monika Pawlik- Kierownik ds. Organizacji Ruchu 

     tel./fax (32) 642 80 31 /(32) -642 81 00, sekretariat@wschp.pl   

Godziny pracy Zamawiającego - 8:00 - 15:35.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Ustawy Pzp nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z 

nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.  
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V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

V.1.   Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

VI.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

VI.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 Ustawy 

Pzp). 

VI.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

VI.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium.  

VI.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.  

 

VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

VII.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Uzupełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1, 

2) Uzupełniony formularz: Opis przedmiotu zamówienia  odpowiednio wg 

Załącznika  nr 1A, 1B do SIWZ, 

3) oświadczenia wymienione w pkt. III.3 ; 

4) dokumenty / oświadczenia wymienione w punktach  III.7, 

VII.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty.  

VII.3. Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów przygotowanych przez 

Zamawiającego przedstawionych w Załącznikach do SIWZ. Wykonawca może 

przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać 

wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

VII.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

VII.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

VII.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

VII.7. Formę dokumentów lub oświadczeń składanych w ofercie reguluje Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1126), zwane dalej Rozporządzeniem.  
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VII.8.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

VII.9.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty)                                  

była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w 

trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 

samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.  

VII.10.  Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

VII.11.  Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie lub opakowaniu, w sposób uniemożliwiający ujawnienie jej treści przed 

upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić 

następującą treść:  

NAZWA WYKONAWCY…………………………….  

ADRES WYKONAWCY………………….……….  

NUMER TELEFONU…………………………..  

OFERTA 

w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego pod nazwą: 

Dostawa łóżek  dla Małopolskiego Szpitala   Chorób Płuc 

 i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu 

 

- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.07.2020r., DO GODZ. 12:15 

ZP/06/2020 

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub 

przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty 

przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty, jak 

również w przypadku nienależytego jej zabezpieczenia.  

 

VII.12. Zmiana lub wycofanie oferty:  

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Do pisma 

o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej informację  do reprezentowania Wykonawcy. Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane.  

VII.13. Tajemnica przedsiębiorstwa  
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1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r.  

Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, 

że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i 

zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 

 i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 

74/05) ich odtajnieniem. 

4)  Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie 

 w trybie art. 90 Ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne 

wyłącznie w sytuacji,  kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie 

wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

VII.14. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3  

Ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp). Wszelkie niejasności 

i obiekcje dotyczące treści zapisów, w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym 

przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt IV SIWZ. Przepisy 

Ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia Zamówienia, w tym 

zapisów projektu Umowy, po terminie otwarcia ofert.  

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

  

VIII.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Kolejowej nr 1 a, w 

Jaroszowcu – sekretariat - Dziennik podawczy, Budynek Administracji, do dnia 

07.07.2020r., do godziny 12:00  i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 

w pkt VII.11 SIWZ  

VIII.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

czy kurierską.  

VIII.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt  VIII.1. zostanie zwrócona Wykonawcy 

zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Pzp . 

VIII.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 203, I piętro Budynek 

Administracji, w dniu 07.07.2020r. o godzinie 12:15.  

VIII.5.  Otwarcie ofert jest jawne.  
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VIII.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 

4 Ustawy Pzp.  

VIII.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.wschp.pl 

informacje dotyczące:  

1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia;  

2)  Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) Ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

IX.1. Wykonawca określa cenę realizacji Zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym ogólnym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ, 

ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu Zamówienia, określenie stawki podatku 

VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkowa 

błędnie określonej stawki podatku VAT (będzie to błąd w obliczeniu ceny). 

IX.2 Sposób obliczenia ceny – na podstawie uzupełnionego Załącznika nr 1A i Załącznika 

nr 1B do niniejszej SIWZ – będącego Opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przyjętymi kryteriami oceny ofert. 

 IX.3 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Zamówienia (z uwzględnieniem oferowanych upustów), niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz 

wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Oznacza to, że cena ta musi zawierać 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z opisu 

przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania Zamówienia 

tj. podatek VAT, dostawę sprzętu , przeszkolenie personelu itp.  

IX.4. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach 

wymienionych w projekcie Umowy. 

IX.5 Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę). 

IX.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena przyjęta w ofercie 

może być tylko jedna, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

IX.7 Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Cena nie podlega negocjacjom. 

IX.8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 

niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami.   W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których 

dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku.  

IX.9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

http://www.wschp.pl/
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usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE  OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT  

X.1. Ocena ofert dokonywana będzie zgodnie z przyjętymi poniżej kryteriami.  

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach, którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

 

Lp. 
 

Kryterium 

Waga 

(%) 

Maksymalna liczba 

punktów  

 

1 

 

Cena 

 

K1 
60 % 60 pkt 

2 Termin realizacji K2 10% 10 pkt 

3 Gwarancja K3 30% 30 pkt 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

C = K1 + K2 + K3 

gdzie: C – całkowita liczba punktów, 

K1 – punkty uzyskane w kryterium Cena ofertowa brutto, 

K2 – punkty uzyskane w kryterium Termin realizacji, 

K3 – punkty uzyskane w kryterium  Gwarancja 

 

Każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu, zostaną przyznane punkty w podanych  kryteriach 

w następujący sposób:  

1) Kryterium „Cena ” – waga 60%, 

Ocena punktowa w kryterium - Cena - K1 dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej 

brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru: 

 

Cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych  

 K1=    ------------------------------------------------------------------  x 60 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę 

W ramach kryterium „cena” może zostać przyznanych maksymalnie 60 punktów. 

 

2) Kryterium „Termin realizacji ” – waga 10%, 

 

Kryterium „Termin realizacji ”  rozpatrywany będzie  na podstawie zaoferowanego przez 

Wykonawcę terminu  podanego przez Wykonawcę w załączniku nr  1 do SIWZ. 
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Ocena punktowa w kryterium – Termin realizacji   - K2 – dokonana zostanie na 

podstawie poniższego schematu: 

 

Liczba punktów w badanej ofercie 

 K2 =    ------------------------------------------------------------------  x 10  

Największa liczba punktów ocenianego kryterium 

Kryterium „Termin realizacji” wyliczone będzie w następujący sposób: 

Wykonawca, który zrealizuje dostawę w terminie: 

1) 70 dni licząc od daty zawarcia umowy - otrzyma 0 pkt. 

2) 56 dni licząc od daty zawarcia umowy - otrzyma 5 pkt. 

3) 49 dni licząc od daty zawarcia umowy - otrzyma 10 pkt. 

 

W ramach kryterium “termin realizacji ” może zostać przyznanych maksymalnie 10 pkt.  

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 70 dni od daty podpisania umowy. 

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy powyżej70 dni zostanie odrzucona, jako 

niezgodna z wymogami określonymi w SIWZ.  

 

1) Kryterium „Okres gwarancji” – waga 30%, 

Kryterium „Okres gwarancji” rozpatrywany będzie na podstawie zaoferowanego przez 
Wykonawcę okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ. 
Każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu, zostaną przyznane punkty w kryterium „okres 

gwarancji  ” w następujący sposób:  

Ocena punktowa w kryterium – Gwarancja – K3 dokonana zostanie na podstawie 

poniższego schematu: 

 

Liczba punktów w  badanej ofercie  

 K3 =    ------------------------------------------------------------------  x 30 

Największa liczba punktów wśród oferentów 

 

Wykonawca za zaoferowanie otrzyma: 

A) gwarancja  minimum 24 miesiące – 0 punktów  

B) gwarancja  minimum 25 -35 miesięcy – 20 punktów 

C) gwarancja  minimum 36 miesięcy – 30 punktów 

 

Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Gwarancja musi być podana 

w pełnych wielokrotnościach okresu 12 miesięcy – za podanie okresu gwarancji np.  

30 miesięcy będzie przyznane 20 punktów (zostanie uznane przez Zamawiającego, że pełny 

okres gwarancji wynosi 24 miesiące).  

Przez „okres gwarancji” należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę okres liczony  

w miesiącach, obejmujący: gwarancję jakości przedmiotu zamówienia, w którym 
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Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania od gwaranta nieodpłatnego usunięcia 

wad lub usterek. Okres ten liczony jest od daty odbioru końcowego bez uwag. 

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji wynosi 24 miesiące.  

Wykonawca w formularzu ofertowym wpisuje oferowany okres gwarancji. Maksymalny 

oferowany okres gwarancji, który będzie podlegać ocenie w niniejszym kryterium, wynosi 36 

miesięcy.  

Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, który zostanie wpisany do przyszłej 

umowy, natomiast w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznane Wykonawcy 30 pkt. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium cena wynosi 60 pkt , w kryterium termin dostawy 10 

punktów i w kryterium gwarancja wynosi 30 punktów 

 

X.2.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

X.3.  Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim  

Wymaganiom przedstawionym w Ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

X.4.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 

4 Ustawy Pzp). 

 

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

XI.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert. 

XI.2.Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o okolicznościach 
określonych w art. 92 ustawy Pzp. 

XI.3.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. 

XI.4.Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminu wskazanego w pkt. 3 powyżej, 
jeżeli w postępowaniu o  udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. 

XI.5. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje pisemnie wybranego  
Wykonawcę. 

XI.6. Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niemożliwości 
przybycia osoby umocowanej do siedziby Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, w 
celu podpisania umowy, na wniosek Wykonawcy, Umowa zostanie przesłana listownie  
do Wykonawcy na adres wskazany w ofercie. 
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XI.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie Zamówienia Zamawiający będzie żądał złożenia przed zawarciem Umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

XI.8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 
Ustawy Pzp 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

XII.1. Zamawiający nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIII. 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. 

XIII.1.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejsza zostanie podpisana Umowa. Projekt Umowy stanowi załącznik nr 3 

do SIWZ.  

XIII.2.  Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ 

oraz danych zawartych w ofercie. 

 XIII.3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany zawartej Umowy, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia 

zmiany Umowy zostały określone w projekcie Umowy, o którym mowa w pkt. XIII.1. 

 XIII.7. Zmiana Umowy może zostać dokonana w formie pisemnego aneksu, którego treść 

zostanie zaakceptowana przez obie strony. 

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy Pzp). 

2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

3.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

4.Środkami ochrony prawnej są: 

1) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp, 

2) odwołanie, 

3) skarga do sądu. 

5.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego  o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
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6.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 

w ustawie Pzp dla tej czynności. 

7.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. W przedmiotowym 

postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

8.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

9.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określonych w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 - 189 

ustawy Pzp. 

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 

uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp. 

 

XV. INFORMACJE DODATKOWE 

XV.1. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania Zamówienia. 

XV.2. INFORMACJA O WYMOGU LUB MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI 

KATALOGÓW  ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY,   W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10 A UST 

2 USTAWY PZP.  

Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w 

sytuacji określonej w art. 10 ust. 2; 

XV.3.  INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ LUB DYNAMICZNEGO SYSTEMU 

ZAKUPÓW: 

1) Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej, 

2) Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

XV.4. INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 Przy udzieleniu Zamówienia nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 
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 XV.5.  INFORMACJA DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w PLN. 

 XV.6.  WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem 

przewidzianym w Ustawie Pzp. 

XV.9. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE 

TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE  Z ART. 36A UST. 2- Nie dotyczy 

XV.10   INFORMACJA O WYMAGANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 

USTAWY PZP Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 

ustawy.  

 

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 

Wojtyły, z siedzibą 32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a.  

2.  Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, 

 z którym można kontaktować się: 

1) listownie na adres: ul. Kolejowa nr 1a, 32-310 Jaroszowiec,  

2) przez e-mail: iodo@wschp.pl 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z niniejszym postępowaniem przetargowym będą 

przetwarzane w następujących celach: 

1) związanych z przetargiem; 

2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 

4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy Pzp. 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich oraz 

organizacji międzynarodowych. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
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9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych*; 

3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych**; 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. 

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

UWAGA:  

(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

(**)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

2. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO.  
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności 

osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, 

członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie 

miał zastosowania, gdy  i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (art. 13 ust. 4 RODO) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba,  że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. 

obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane 

zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy  

w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez 

niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór stosownego 

oświadczenia został przewidziany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
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XVII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

Załącznik 1. Formularz ofertowy ogólny.  

Załącznik 1A.Formularz Specyfikacja techniczna– opis przedmiotu zamówienia , 

Załącznik 1B.Formularz Specyfikacja techniczna– opis przedmiotu zamówienia , 

Załącznik 2A. Wzór oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.  

Załącznik 2B. Wzór oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik 2C.Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej  

Załącznik 2 D. Oświadczenie o oferowanych wyrobach medycznych 

Załącznik 3. Projekt umowy 

Załącznik 4.Wykaz dostaw 

Załącznik 5. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy 
zasoby. 

 

 

Zatwierdzam: 

Jaroszowiec, dnia 26 06.2020r 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ (wzór załącznika  do oferty Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY OGÓLNY 

WYKONAWCA 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa /firma, adres, w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL/KRS/CEiDG 

 

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

Numer telefonu, / faxu, adres poczty elektronicznej  
reprezentowany przez : 

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

…………………………………………………………………………………………… 

(imię , nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Osoba do kontaktu:..……………………………………………………….. 

Adres mailowy ……………………………………………………………… 

 

(*)Wykonawca jest  mikroprzedsiębiorstwem ,małym/średnim przedsiębiorcą: TAK /NIE 1 
 

Uwaga: Należy wpisać numer faksu oraz adres e-mail pod, który Zamawiający może kierować 

korespondencję 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na :  

 

Dostawa łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji  

im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu  ZP.I.2.224/06/20 

 

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia za 

następującą cenę ofertową  
 

ZADANIE NR 1 

50 SZT. ŁÓŻEK 

Cena ofertowa brutto2 

………………………………………………………………………........................................................ 
(słownie: 

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

 

w tym podatek VAT …………………………………………………. zł 

cena netto: 

 
1 niewłaściwe skreślić 
2 Uwaga! Należy podać cenę ofertową brutto . Podana cena ofertowa brutto, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ oraz została ustalona na podstawie załączonego do oferty formularza  będącym  załącznikiem nr 1A do 

SIWZ Jeżeli w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dostawa przedmiotu Zamówienia prowadzi do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, to Wykonawca wskazuje ich wartość bez kwoty 

podatku VAT, wartość netto. 
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ZADANIE NR 2 

 

10 SZT. ŁÓŻEK 

 

Cena ofertowa brutto3 

……………………………………………………………………….............................................................  
(słownie: …………………………………………………………………………………………………). 

 

w tym podatek VAT …………………………………………………. zł 

cena netto:  

 

 

INFORMUJE4, zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy Pzp, że 
(*) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

(*) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w 

odniesieniu do następujących towarów lub usługi: 

……………………………………………………………………………………… 

wartość towaru lub usługi bez podatku od towarów i usług powodująca obowiązek podatkowy u 

Zamawiającego to …………………………. zł netto. 

 

1. Zobowiązuję /-my się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie …………………*dni od 
podpisania umowy. 

*Termin realizacji jest jednym z kryteriów.  Nie może być dłuższy niż 70 dni. 

 

2. Zobowiązuję /-my się do udzielenia …………….* miesięcznej gwarancji na dostawę 
przedmiotu zamówienia. 

* Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Nie może być krótszy niż 24 miesiące. 

 

L.p. 
Nazwa towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego 

Wartość towaru bez podatku od 

towarów i usług  

   

 

 

 
3 Uwaga! Należy podać cenę ofertową brutto . Podana cena ofertowa brutto, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ oraz została ustalona na podstawie załączonego do oferty formularza  będącym  załącznikiem nr 1B do 

SIWZ Jeżeli w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dostawa przedmiotu Zamówienia prowadzi do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, to Wykonawca wskazuje ich wartość bez kwoty 

podatku VAT, wartość netto. 

4 Uwaga (*) skreślić jeżeli nie dotyczy lub wypełnić wyłącznie gdy oferta generować będzie obowiązek doliczania wartości podatku VAT 

od wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych 
podatku VAT 



 

str. 30 

ZP.I.2.224/06/20 

OŚWIADCZAM, że zapoznałam/em się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że posiadam 

konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania Zamówienia.  

ZOBOWIĄZUJE się do wykonania Zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego 

w SIWZ.  

OŚWIADCZAM, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego, które wynikają z zapisów w SIWZ oraz obowiązujących 

przepisów prawa. 

AKCEPTUJE warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

OŚWIADCZAM, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

OŚWIADCZAM, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję                     

się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

OŚWIADCZAM, że wykonam całości niniejszego Zamówienia (w zakresie Pakietu/ów ….) zgodnie z 

opisem przedmiotu Zamówienia i niniejszą ofertą oraz z zasadami i przepisami prawa obowiązującymi 

w tym zakresie.  

OŚWIADCZAM5,  że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO6 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu  

OŚWIADCZAM6 że zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp, oferta:  

(*) zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez 

Zamawiającego. Powyższe informacje znajdują się na stronach …….. oferty. 

(*) nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa; 

(*) INFORMUJE7, że zamierzam powierzyć podwykonawcom poniższe części Zamówienia                                       

(jeżeli jest  to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców) 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

INFORMUJĘ8, że dokumenty o których mowa w pkt. III.4), III.5) SIWZ są: 

(*) dostępne w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych pod adresem 

strony internetowej: https://prod.ceidg.gov.pl/ / https://ekrs.ms.gov.pl/ (skreślić niewłaściwy adres 

strony internetowej), lub …………………..………..………….. (należy wpisać adres strony 

internetowej)  

lub 

 

(*) znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, gdyż zostały złożone w postępowaniu znak 

……………………………….…….. (w przypadku załączenia w/w dokumentów do oferty należy wpisać 

znak sprawy aktualnego postępowania, natomiast w przypadku złożenia w innym postępowaniu należy 

wpisać znak sprawy postępowania w którym zostały w/w dokumenty złożone ) i są nadal aktualne.  

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ekrs.ms.gov.pl/
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Wszelka korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

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

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia  

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:  

……………………………………. tel./fax. ………..................., e-mail .......................... @ 

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

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i koordynację nad realizacją umowy są:  

...................................... tel./fax. ……….……………… e-mail. .......................... @ ............................. 

Załącznikami do oferty są: 

1. …………………………………….……………………..nr str. …….. 

2. …………………………………….……………………..nr str. …….. 

 

 

…………………………………………………………………… 

Data, Miejscowość, 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Podpis(-) osoby(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania      Wykonawcy lub 

Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających     się o Zamówienie o ile z 

treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie   do złożenia stosowanego 

oświadczenia) 

 opcjonalnie pieczęć Wykonawcy 

 

 

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego formularza.  
  

5 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
6  Uwaga (*)skreślić niewłaściwe, a jeżeli dotyczy wypełnić (Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert.). 
7 Uwaga (*)skreślić jeżeli nie dotyczy lub wypełnić  
8Uwaga (*)wypełnić właściwe, skreślić niewłaściwe   
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        Załącznik nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  

Typ model   

 

 

Producent    

Kraj pochodzenia    

Rok produkcji     

Łóżko szpitalne czterosegmentowe - 50  szt.  

 ,   

 

 

Lp. Parametry techniczno-eksploatacyjne Wartość 

wymagana  

Parametr oferowany 

(wypełnia Wykonawca)* 

  

1 2 3 4 5  

1. Łóżko szpitalne czterosegmentowe  

wykonane  z profili stalowych, malowane 

farbą z jonem srebra  o właściwościach 

antybakteryjnych, odpornym na 

promieniowanie UV, uszkodzenia 

mechaniczne i środki dezynfekcyjno-

myjące. 

Tak/Podać    

2. Łóżko wyposażone w minimum dwa koła 

z indywidualną blokadą i blokadą 

kierunkową 

Tak    

3. Średnica kół jezdnych min. 125mm Tak/Podać    

4. Łóżko z elektryczną regulacją wysokości 

leża przy pomocy siłownika elektrycznego 

sterowane za pomocą pilota w  zakresie 

minimalnym 365-810 mm,  

Tak/Podać    

5. Regulacja  kąta uniesienia segmentu 

oparcia pleców w zakresie min. 0-70°, 

sterowane za pomocą pilota 

elektrycznego 

Tak/Podać    

6. Regulacja kąta uniesienia segmentu uda 

w zakresie min. 0-35°, sterowane za 

pomocą pilota elektrycznego 

Tak/Podać    

7. Regulacja kąta uniesienia segmentu 

podudzia w zakresie min. 0-20° 

sterowane za pomocą pilota 

Tak/Podać    
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elektrycznego 

8. Łóżko wyposażone w funkcję autoregresji 

oparcia pleców 105 mm +/-15 mm 

Tak/Podać    

9. Szczyty łóżek wykonane z płyty HPL lub 

ABS 

Tak/Podać    

10. Całkowita długość łóżka nie mniejsza niż 

1900 mm i nie większa niż 2160 mm 

Tak/Podać    

11. Całkowita szerokość łóżka nie mniejsza 

niż 800mm i  nie większa niż 970 mm 

Tak/Podać    

12. Długość leża z materacem min. 2000 mm Tak/Podać    

13. Szerokość leża z materacem min. 850 

mm 

Tak/Podać    

14. Maksymalne obciążenie łóżka minimum 

200 kg zapewniające bezpieczną 

hospitalizację dorosłego pacjenta  

Tak/Podać    

 

15. Gwarantowana dostępność części 

zamiennych 10 lat 

Tak    

16. Wyposażenie dodatkowe : barierki 

boczne malowane farbą z jonem srebra , 

składane wzdłuż leża, wysięgnik ręki z 

podwieszką, statyw na kroplówki 

przyłóżkowe, materac szpitalny w 

pokrowcu paroprzepuszczalnym – min. 

10 cm 

Tak/Podać   

17. Materac przeciwodleżynowy  Tak/Podać   

 1 
szt 

 Cena netto        VAT Cena brutto  

     

 

Uwaga: 

Nie spełnienie któregokolwiek parametru techniczno-eksploatacyjnego  spowoduje odrzucenie 

oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp). 

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

Data, miejscowość,         Podpis(-) osoby (osób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub 

Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o Zamówienie o ile z 
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treści pełnomocnictwa wynika 

upoważnienie do złożenia stosowanego 

oświadczenia) opcjonalnie pieczęć 

Wykonawcy 

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego 

formularza. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia 

 

Typ model   

 

 

Producent    

Kraj pochodzenia    

Rok produkcji     

Łóżko szpitalne czterosegmentowe - 10  szt.  

Dodatkowo funkcja Trendelenburga i anty -Trendelenburga  

Lp. Parametry techniczno-eksploatacyjne Wartość wymagana  Parametr oferowany 

(wypełnia Wykonawca)* 

  

1 2 3 4 5  

1. Łóżko szpitalne czterosegmentowe  

wykonane  z profili stalowych, malowane 

farbą z jonem srebra  o właściwościach 

antybakteryjnych, odpornym na 

promieniowanie UV, uszkodzenia 

mechaniczne i środki dezynfekcyjno-

myjące. 

Tak/Podać    

2. Łóżko wyposażone w minimum dwa koła 

z indywidualną blokadą i blokadą 

kierunkową 

Tak    

3. Średnica kół jezdnych min. 125mm Tak/Podać    

4. Łóżko z elektryczną regulacją wysokości 

leża przy pomocy siłownika elektrycznego 

Tak/Podać    
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sterowane za pomocą pilota w  zakresie 

minimalnym 365-810 mm,  

5. Regulacja  kąta uniesienia segmentu 

oparcia pleców w zakresie min. 0-70°, 

sterowane za pomocą pilota 

elektrycznego 

Tak/Podać    

6. Regulacja kąta uniesienia segmentu uda 

w zakresie min. 0-35°, sterowane za 

pomocą pilota elektrycznego 

Tak/Podać    

7. Regulacja kąta uniesienia segmentu 

podudzia w zakresie min. 0-20° 

sterowane za pomocą pilota 

elektrycznego 

Tak/Podać    

8. Łóżko wyposażone w funkcję autoregresji 

oparcia pleców 105 mm +/-15 mm 

Tak/Podać    

9. Szczyty łóżek wykonane z płyty HPL lub 

ABS 

Tak/Podać    

10. Całkowita długość łóżka nie mniejsza niż 

1900 mm i nie większa niż 2160 mm 

Tak/Podać    

11. Całkowita szerokość łóżka nie mniejsza 

niż 800mm i  nie większa niż 970 mm 

Tak/Podać    

12. Długość leża z materacem min. 2000 mm Tak/Podać    

13. Szerokość leża z materacem min. 850 

mm 

Tak/Podać    

14. Maksymalne obciążenie łóżka minimum 

200 kg zapewniające bezpieczną 

hospitalizację dorosłego pacjenta  

Tak/Podać    

 

15. Gwarantowana dostępność części 

zamiennych 10 lat 

Tak    

16. Wyposażenie dodatkowe : barierki 

boczne malowane farbą z jonem srebra , 

składane wzdłuż leża, wysięgnik ręki z 

podwieszką, statyw na kroplówki 

przyłóżkowe, materac szpitalny w 

pokrowcu paroprzepuszczalnym – min. 

10 cm 

Tak/Podać   

17. Materac przeciwodleżynowy        Tak/Podać   
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18. Dodatkowo funkcja Trendelenburga i anty 

-Trendelenburga sterowane za pomocą 

pilota elektycznego 

   

 1 
szt 

 Cena netto 1 szt       VAT Cena brutto  

    

 

 

Uwaga: 

Nie spełnienie któregokolwiek parametru techniczno-eksploatacyjnego  spowoduje odrzucenie 

oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp). 

 

 

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

.…………………………………………. 

Data, miejscowość,         Podpis(-) osoby (osób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub 

Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o Zamówienie o ile z 

treści pełnomocnictwa wynika 

upoważnienie do złożenia stosowanego 

oświadczenia) opcjonalnie pieczęć 

Wykonawcy 

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego 

formularza. 
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Załącznik nr 2A do SIWZ 

(pełna nazwa/firma, adres) 
 

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 zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  1. Podać nazwę  
zamówienia  ……………………………………………………………………. (nazwa 
postępowania), prowadzonego przez   
……………………………………………………………………………………………………………
……………...(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie 

wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

 

       ………………………………………… 

Data, miejscowość,         Podpis(-) osoby (osób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub 

Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o Zamówienie o ile z 

treści pełnomocnictwa wynika 

upoważnienie do złożenia stosowanego 

oświadczenia) opcjonalnie pieczęć 

Wykonawcy 

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego 

formularza. 

 

(podpis) 

 

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

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

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

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

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

Data, miejscowość,         Podpis(-) osoby (osób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub 

Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o Zamówienie o ile z 

treści pełnomocnictwa wynika 

upoważnienie do złożenia stosowanego 

oświadczenia) opcjonalnie pieczęć 

Wykonawcy 

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego 

formularza. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu,  

tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

      ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w 

art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

Data, miejscowość,         Podpis(-) osoby (osób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub 

Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o Zamówienie o ile z 

treści pełnomocnictwa wynika 

upoważnienie do złożenia stosowanego 

oświadczenia) opcjonalnie pieczęć 

Wykonawcy 

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego 

formularza. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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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. 

 

Data, miejscowość,         Podpis(-) osoby (osób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub 

Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o Zamówienie o ile z 

treści pełnomocnictwa wynika 

upoważnienie do złożenia stosowanego 

oświadczenia) opcjonalnie pieczęć 

Wykonawcy 

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego 

formularza. 

 

 

Załącznik  nr 2B 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 zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

I KRYTERIÓW SELEKCJI  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
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pn.  1. Podać nazwę  zamówienia………………………………………………. (nazwa 
postępowania), prowadzonego przez ……………………………………………..(oznaczenie 
zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w ……..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu). 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

….…………………………………….., w następującym zakresie:  

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego 

oświadczenia  

 

Załącznik Nr 2C do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

 
Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
na potrzeby postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego pod nazwą: 
ą  
………………………………………………………………………………………….. 
Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że: 
 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, 
którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *) 

 
lub 

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *) 
 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej 
grupy kapitałowej *) 
...................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w ust. 1 pkt 23. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 

…………………………..                                                       …………………………………. 
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Miejscowość, data        pieczęć i podpis 
upoważnionych przedstawicieli firmy 

 

 

Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego 

oświadczenia  

 

 

Załącznik nr 2D do SIWZ 

Dostawa łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 

Wojtyły 

 

 

OŚWIADCZENIE O OFEROWANYCH WYROBACH MEDYCZNYCH 

Dane Wykonawcy: 
 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
 
 
Nazwa i dres Partnerów 
 ( w przypadku Konsorcjum) 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
 
„Dostawa łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 

Wojtyły” 
ZP.I.2.224/06/20 

 

Oświadczam/-y, że w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, którego dotyczy oferta: 
1) Oferowany wyrób medyczny, dokonana ocena zgodności oferowanego wyrobu 

medycznego przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz wprowadzenie 
oferowanego wyrobu do obrotu spełniają wszystkie wymagania określone 
przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

2) Oferowany wyrób medyczny został oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu 
odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, zakończonych wydaniem 
certyfikatu zgodności; 

3) Certyfikat zgodności potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami 
zasadniczymi dotyczący oferowanych wyrobów medycznych nie utracił ważności, 
nie został wycofany lub zawieszony; 

4) Wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel wystawił deklarację zgodności 
stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z 
wymaganiami zasadniczymi; 

5) Oferowane wyroby medyczne są właściwie oznakowane i mają odpowiednie 
instrukcje używania w języku polskim, a informacje dostarczane przez wytwórcę 
spełniają wymagania zasadnicze; 
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-zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego kopie lub 
oryginały dokumentów wymienione w punktach od 1 do 5. 
 
Oświadczam/-y, że w odniesieniu do Zadania nr….. poz…..* został zaoferowany produkt 
nie zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) 
 
*)wypełnić jeśli dotyczy danego zadania 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 
czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz 160 ze zm.), że wszystkie informacje podane w 
oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd. 
 
 
………………………., dnia…………………                     

(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy) 

*)wybrać właściwy 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ  

UMOWA _wzór  

zawarta w dniu ……….2018r. w Jaroszowcu,  pomiędzy:  

Małopolskim  Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły z siedzibą w 

Jaroszowcu przy ul.  Kolejowej  Nr 1a, 32-310 Jaroszowiec, wpisanym do Rejestru 

stowarzyszeń, 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:  

Pana:  Krzysztofa Grzesika – Dyrektora Szpitala 
a Firmą: 

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

NIP, reprezentowaną przez:  

Zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: "Dostawa łóżek dla Małopolskiego 
Szpitala   Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły” 
została zawarta umowa o następującej treści:  
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy 

 

Umowa  -wzór 

Zawarta w dniu …………….. r. w Jaroszowcu, pomiędzy  

Małopolskim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, z siedzibą w Jaroszowcu 

przy ul. Kolejowej  Nr 1a, 32-310 Jaroszowiec, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, 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         

reprezentowanym przez: 

 Krzysztofa  Grzesik – Dyrektora 

zwanym w dalszej części umowy ” ZAMAWIAJĄCYM” , 

a ………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „ WYKONAWCĄ” 

reprezentowanym przez : 

………………………………………………………. 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Medyczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 9 Oś 

Priorytetowa Region Spójny Społecznie Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 

9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 1. Zamówienie obejmuje :  

DOSTAWA  łóżek   

w ilości ……szt.  dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w 

Jaroszowcu 

 

2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy 

3. Treść wzajemnych obowiązków ustalona została w:  niniejszej umowie,  SIWZ  i ofercie. 
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§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 

 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny, a także wolny od wad 

fizycznych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.  

2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone urządzenia będą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, 

jak też będą spełniały wymagania istotne dla bezpieczeństwa (w przypadku, gdy przedmiot umowy 

należy do kategorii, których dotyczą dyrektywy nowego podejścia będzie on oznaczony znakiem CE, 

deklaracja zgodności) oraz, że będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony przedmiot umowy będzie, fabrycznie nowy 

(zgodny z opisem ), nieużywany, kompletny oraz oświadcza, że do jego uruchomienia oraz stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy ani jego część składowa lub przynależna, wyposażenie 

nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wcześniej wykorzystywany przez 

innego użytkownika 

4. Koszt i ryzyko związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca. 

 5. Koszt ubezpieczenia aparatury na czas transportu do momentu zainstalowania w siedzibie 

Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

6. Podczas przeprowadzonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wizji 

lokalnej zapoznał się w szczególności z układem przestrzennym, strukturą i infrastrukturą techniczną 

miejsca montażu oraz że nie wnosi zastrzeżeń i zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac  

instalacyjno-adaptacyjnych niezbędnych do prawidłowej instalacji, uruchomienia i użytkowania 

przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest lub zostanie przez Wykonawcę pozbawiony 

wszelkich zabezpieczeń, w tym w szczególności haseł, kodów serwisowych, blokad serwisowych, które 

po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp m.in. do opcji serwisowych lub napraw 

przedmiotu umowy przez inny niż Wykonawca podmiot. 

§ 3  

Termin realizacji 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do …………….dni od daty zawarcia umowy (tj. do 

dnia ……….2020).  

2.  Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru z adnotacją bez usterek.  

§ 4 

Warunki płatności:  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ….. 

………………………zł netto, ………………………….. brutto (słownie brutto: ……………………………………………… 

/….)  
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2. W cenie określonej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy 

tzn. koszty zakupu, transportu, montażu, uruchomienia, przeszkolenia personelu, gwarancji i 

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

 3. Cena brutto podana w ofercie obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie może ulec 

zmianie. 

 4. Wystawienie faktury nastąpi po wykonaniu całego zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej 

umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.  

5. Zgodnie Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym), 

Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego wystawiania faktur. 

 6. Zamawiający ureguluje należność w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. W 

przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

ją w terminie nieprzekraczającym  2 dni od momentu zgłoszenia pomyłki.  

7. Strony ustalają, że zapłata dokonana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać cesji wierzytelności z 

niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.  

 

§ 5 

Warunki dostawy i odbioru 

1. Przedmiot umowy dostarczony będzie do Laboratorium w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 a) dostawy przedmiotu umowy, 

 b) montażu i uruchomienia w we wskazanym miejscu w siedzibie     Zamawiającego,  

c) przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania sprzętu – termin szkolenia ustalony z  

    Zamawiającym, 

d) oddanie do użytkowania na podstawie Protokołu odbioru. 

 3. Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy 

przedmiotu umowy, nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem. 

4. Przedmiot umowy musi być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach 

fabrycznych. Wykonawca wraz z Zamawiającym w chwili wydania przedmiotu umowy sprawdza 

zgodność znajdujących się na urządzeniu oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym 

oraz stan plomb i innych umieszczonych na urządzeniu zabezpieczeń. 

 5. Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 a) karty gwarancyjne,  

 b) dokumentacje techniczne / dokumentacje techniczno - ruchowe, 

 c) instrukcje obsługi w języku polskim (w formie papierowej lub elektronicznej), 

 d) specyfikacje katalogowe (handlowe), 

 e) kopię dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) w języku 

polskim dopuszczających produkty do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione 

do wydawania (deklaracje zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, 

świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, w tym poświadczające o spełnieniu 

wymogów w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi lub pozytywne opinie); 
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 g) protokół z przeszkolenia personelu. 

 6. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie umowy, stwierdzone u Zamawiającego po 

rozpakowaniu urządzenia na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej) urządzenia.  

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: 

 a) niezgodny z opisem technicznym, stanowiącym załącznik do umowy lub jest niekompletny,  

-b) posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia, 

  c)  nie otrzyma decyzji zezwalającej do eksploatacji przez UDT, z uwagi na stwierdzone wady samego 

urządzenia. 

 Zamawiający odmówi odbioru sprzętu, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru 

(protokół rozbieżności). Zamawiający wyznaczy następnie termin dostawy sprzętu fabrycznie nowego, 

wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

 8. Podstawą uznania, iż przedmiot umowy spełnia warunki określone w §1 jest protokół odbioru z 

adnotacją bez usterek, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, o której mowa w § 6. 

  

§ 6  

Gwarancja i rękojmia za wady  

1. Strony ustalają, iż okres gwarancji wynosi: …………… miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 

Okres rękojmi wynosi: 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy i przysługuje niezależnie od 

gwarancji. 

2.  Warunki gwarancji dla przedmiotu umowy: 

 a) Wykonawca zapewni obsługę serwisową wynikającą z gwarancji, 

 b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

usługi gwarancyjnej, 

 c) Wykonawca wykona przeglądy konserwacyjne przewidziane przez producenta bezpłatnie w 

okresie gwarancji ( w ilości zgodnej z zaleceniami producenta), 

 d) Po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu urządzenia lub gdy 

sumaryczny czas napraw przekroczy okres 5 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany 

urządzenia na nowe, takie same lub odpowiednio równoważne (z wyjątkiem uszkodzeń z winy 

użytkownika). 

 3. Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad przedmiotu umowy w całości lub jego 

zasadniczej części. 

 4. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji dostarczy, wraz z przedmiotem zamówienia 

kartę gwarancyjną producenta. 

§7 

Warunki wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji 

 1. Serwis będzie świadczony w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia lub w siedzibie 

autoryzowanego Wykonawcy (jeżeli sytuacja będzie tego wymagała). Transport na koszt Wykonawcy 

zgodnie z zapisami ust.8. 

 2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach w dniach roboczych  i godzinach: 

8:00 – 15:30  pod nr tel. …………………. lub za pośrednictwem faxu pod nr ………………….. lub pod adresem 
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e-mail ……………... 

 3. Zmiana numerów telefonu bądź faksów oraz adresów e-mail dla realizacji niniejszej umowy będzie 

skuteczna jedynie po wcześniejszym powiadomieniu drugiej strony. 

 4. Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie użytkownika niezwłocznie po zgłoszeniu wady, nie 

później niż w ciągu 48 godzin (licząc dni robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie 

zostanie wysłane faxem lub e-mailem. 

 5. Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć  7 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. 

Okres gwarancji na całość urządzenia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub 

zwrócenia rzeczy naprawionej, jeśli zgłoszenie wady nastąpiło w okresie gwarancji. 

 6. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

wadliwości urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia 

urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych do parametrów oferowanego urządzenia na 

czas wykonania naprawy. 

 7. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego, 

wykonawca zapewni: 

 - odbiór na własny koszt wadliwego urządzenia; 

 - naprawę urządzenia w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia; 

 - dostawę naprawionego urządzenia na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 

 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających z umowy. 

 9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 8 

Dane kontaktowe  

 Kontakt w sprawie realizacji zamówienia: 

1) z ramienia Zamawiającego pod nr tel. (32) 6428090; ………….. 

2)  z ramienia Wykonawcy pod nr tel. ……………………………… 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej 

kolejności kary umowne. 

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących 

wypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień 

opóźnienia liczony od terminu wykonania umowy, 

 b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 

500 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie 

 c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie. 
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    3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia 

odstąpienia nadal są należne. 

 4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich 

naliczenia. 

 5. Zamawiający, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody, zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 6. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną od wartości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

7. Z uwagi na fakt, iż przedmiot niniejszej Umowy jest realizowany w ramach Projektu i jakiekolwiek 

opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, mające postać choćby opóźnienia w realizacji jedynie 

części przedmiotu Umowy (w tym opóźnienie w doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury) 

spowoduje po stronie Zamawiającego ryzyko utraty dofinansowania, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji zobowiązania, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 ,bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w terminie 60 dni liczonych od 

dnia następującego po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia (w szczególności 

roszczenia odszkodowawcze lub oparte na innej podstawie prawnej) i zobowiązuje się ich nie wysuwać 

w przyszłości. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie do 30 dni od dnia 

stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3. Za nienależyte wykonywanie umowy Strony uznawać będą w szczególności: 

 - opóźnienie w realizacji  przedmiotu zamówienia lub jego części przekraczające 14 dni, 

 - wykonanie usługi wynikających z gwarancji i rękojmi w terminie niezgodnym z zapisami § 6 i § 7. 

4. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w sytuacji:  

1) określonej w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji działalności Wykonawcy.  
 

 

§ 11 

Zmiana terminu umowy 

 

1. Termin wykonania umowy, o którym mowa w § 3 może ulec przesunięciu w przypadku:  

a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia (o 

wystąpieniu siły wyższej Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego niezwłocznie), 

 b) sytuacji o której mowa w art. 15r ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach 
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związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

 c) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają wykonanie umowy, 

wynikające z bieżącej działalności Szpitala. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust.1, strony ustalą nowy termin realizacji umowy, z tym,  że 

maksymalny okres przesunięcia terminu będzie równy okresowi przerwy i uzależniony będzie od 

decyzji Zamawiającego. 

§12 

Zmiany postanowień  umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 – 1e ustawy Prawo zamówień publicznych 
mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 

2. Strony przez istotne zmiany postanowień 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 cenie niższej niż w wycenie Wykonawcy, a zmiany w 
tym zakresie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, 

3) zastąpienia Sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej Umowy, Sprzętem 

nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał Sprzęt będący podstawą 

wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji Sprzętu, który ma być 

dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego Sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;  

4) zastąpienia Sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej Umowy, Sprzętem o 

wyższej jakości, w przypadkach których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod 

warunkiem, iż cena wprowadzonego Sprzętu nie ulegnie zwiększeniu. 

4. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty 
nie mają charakteru zmian istotnych.  

 

§14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą  przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek 
rozbieżności lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, Strony zobowiązują się 
do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.  

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.  
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§15 

1. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jednym egzemplarzu dla 

Wykonawcy i dwóch dla  Zamawiającego.  
 

 

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do  umowy nr ………z dnia ………...2020 r.  

 (Pieczęć Wykonawcy)  

DOKUMENT GWARANCYJNY 

na dostawy wykonane  na  podstawie  umowy nr ……….  z dnia ………... dotyczącej zadania 
pn.:   

"Zakup łóżek  dla Małopolskiego Szpitala   Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły” 
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Gwarancja udzielona przez:  
……………………….  z siedzibą pod adresem: ul………. 

NIP: …………………… , REGON: …………………….. 

 reprezentowaną/ym przez:  

……………………….. 

 

zwanym w dalszej części Wykonawcą, (*)  

na rzecz: 
Małopolskiego  Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, z siedzibą w 
Jaroszowcu przy ul. Kolejowej  Nr 1a, 32-310 Jaroszowiec, wpisanym do Rejestru 
stowarzyszeń, 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 

reprezentowanym przez:  Krzysztofa Grzesika – Dyrektora Szpitala, 

zwanym w treści umowy "Zamawiającym", 

następującej treści:  

1. Deklaracja gwarancji   

Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (tj. przywrócenie rzeczy 
utraconych wartości) na przedmiot objęty umową nr …………… z dnia …………..2020r. w 
zakresie zadania pn.: " Zakup łóżek  dla Małopolskiego Szpitala   Chorób Płuc i Rehabilitacji 
im. Edmunda Wojtyły - okres gwarancji wynosi………… miesięcy. 

Wykonawca zapewnia serwis w okresie gwarancji  (czas reakcji od zgłoszenia usterki) 
do…………. godzin. 

2. Okres gwarancji  

1) Okres gwarancji, o którym mowa w pkt. 1 ust. 2, biegnie od dnia następnego, w którym 
dokonano odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru, 

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 dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu 
gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.  

3. Realizacja obowiązku gwarancyjnego przez Wykonawcę  

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 
awarii, usterek i wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, lub dostarczenia rzeczy 
wolnych od wad, w terminie nie dłuższym niż ……………… od dnia ich zgłoszenia, z 
zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.  

3) Wykonawca przystąpi do usuwania usterek, awarii lub wad w ciągu………. /do ……….. 
godzin licząc od momentu, kiedy Wykonawca otrzyma zgłoszenie z wyłączeniem dni 
wolnych od pracy.  
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4) Długość pełnej gwarancji obejmuje wszystkie elementy przedmiotu umowy.  

5) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny przedmiotu umowy 
na warunkach zgodnych z kartą producenta i nie może odmówić 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 Wykonawca  
zobowiązuje się do jego  wymiany na nowy, wolny od wad. Termin gwarancji dla nowej rzeczy  
liczony jest od nowa, tj. od dnia dostarczenia nowego elementu  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 poinformować 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 pokryć 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 0,1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w § 3 ust. 2 umowy nr licząc, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
 w usunięciu usterki lub wady, bądź dostarczenia rzeczy wolnych od wad. 

11) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenie sprzętu zastępczego ( na czas 
hipotetycznej naprawy ) o tożsamych lub wyższych parametrach użytkowych – celem 
zapewnienia ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 
Zamawiającego.  

 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za udzielone warunki gwarancji.  

 

………………………………………….                                  ………………………………. 
  (miejscowość), data                                                                         (podpis Wykonawcy) 

 

 


