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 Numer sprawy : AZP-381- 22/16    
   
 

 
Rok założenia 1877 
 
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

                                                                          na:  
“Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę  medyczną” 

 
 Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

nad Matką i Dzieckiem,  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin składania ofert: 10.10.2016 r., godz. 11:30 
Termin otwarcia ofert: 10.10.2016 r., godz. 12:00 

 
 
 
                                                                                        

 

   
Poznań , dnia  29.08.2016 roku 
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SPIS TREŚCI 
Rozdział I           Nazwa i adres Zamawiającego 
Rozdział II          Tryb udzielania zamówienia 
Rozdział III         Opis przedmiotu zamówienia 
Rozdział IV         Termin wykonania zamówienia 
Rozdział V          Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust 5 
Rozdział VI          Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w  postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
Rozdział VII         Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

Rozdział VIII         Wymagania dotyczące wadium 
Rozdział IX          Termin związania ofertą 
Rozdział X            Opis sposobu przygotowania oferty 
Rozdział XI          Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Rozdział XII        Opis sposobu obliczenia ceny 
Rozdział XIII        Opis kryteriów wraz z podaniem  wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
Rozdział XIV        Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 

w celu  zawarcia umowy. 
Rozdział XV          Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Rozdział XVI         Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej  umowy. 
Rozdział XVII        Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1: 

 Nr 1a - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – wspólny dla wszystkich części 
 Nr 1b -  Instrukcja wypełniania  jednolitego europejskiego dokumentu  zamówienia (JEDZ) 

Załącznik Nr 2 – Formularz oferty 
Załącznik Nr 3- Formularz cenowy ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia -  dla 17 
zamówień częściowych 
Załącznik Nr 4- Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej na podstawie art. 24 ust.11, w związku z art. 24 ust.1 pkt 23. 
UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5).  
Załącznik Nr 5- Istotne dla stron postanowienia umowy- wzór umowy. 
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
ul. B. Krysiewicza 7/8 
61-825 Poznań Nr telefonu: 61 8 506-200    Nr faxu :61  852 98-06 
NIP 778-11-28-565               Regon 630863147 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30-15.00  adres strony internetowej: www.szoz.pl 

 
Wszystkie pytania dotyczące niniejszego postępowania prosimy kierować w formie pisemnej na adres 
e-mail: zampub@szoz.pl lub faks 61 852 98 06 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oświadczeń , oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1, w 
związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 
poz. 2164 z późn. zmian.) zwaną dalej ustawą, o wartości zamówienia przekraczającej kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ww  ustawy tj. kwoty 209 000 euro. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem 
SIWZ.  
Zamawiający niniejsze postępowanie prowadzi z wykorzystaniem procedury odwróconej na podst. art. 
24aa. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad 

Matką i Dzieckiem w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną. 
 
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zamówienie częściowe) stanowi: 
 
Zamówienie 
częściowe nr: 

                                          Opis 
                               1 Temat: Przenośny aparat USG z głowicami i oprogramowaniem 

kardiologicznym   
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. przenośnego aparatu USG 
z głowicami i oprogramowaniem kardiologicznym. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu po etapie zawarcia umowy przed 
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przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapi, Szpital 
Św. Józefa, ul. B. Krysiewicza 7/8, Poznań 

                              2 
 Temat: Pulsoksymetr  

 Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt pulsoksymetrów. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie sprzętu na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Oddział Dzieci 
Starszych II- Szpital Św. Józefa, ul. Nowowiejskiego 56/58, Poznań; Oddział 
Chirurgiczny, Izba Przyjęć - Szpital Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań. 

                               3 Temat: Aparat USG   
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt.  aparatu USG. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
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eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Pracownia USG – Szpital Św. Józefa, ul. 
Nowowiejskiego 56/58, Poznań 

                               4 Temat: Videogastroskop  
 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. Videogastroskopu  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do 
umowy. 

 
Uwaga: Videogastroskop musi być w pełni kompatybilny i współpracujący 
w pełnym zakresie z posiadanym przez Zamawiającego  procesorem 
obrazu firmy  Fujinon ( koszt ewentualnego przystosowania do 
współpracy Wykonawca musi wliczyć do wartości ofert, a termin 
ewentualnego przystosowania uwzględnić w terminie realizacji).  
Miejsce przeznaczenia: Pracownia Endoskopii, Szpital Św. Józefa, ul. 
Krysiewicza 7/8, Poznań. 

                               5 
 Temat: Videogastroskop z kanałem do spłukiwania pola obserwacji- Water Jet 

 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. Videogastroskopu  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 
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przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do 
umowy. 

 
Uwaga: Videogastroskop musi być w pełni kompatybilny i współpracujący 
w pełnym zakresie z posiadanym przez Zamawiającego  procesorem 
obrazu firmy  Fujinon (koszt ewentualnego przystosowania do współpracy 
Wykonawca musi wliczyć do wartości ofert, a termin ewentualnego 
przystosowania uwzględnić w terminie realizacji). 
 Miejsce przeznaczenia: Pracownia Endoskopii, Szpital Św. Józefa, ul. 
Krysiewicza 7/8, Poznań. 

                               6 Temat: Videokolonoskop  
 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. Videokolonoskopu  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 
 

Uwaga: Videokolonoskop musi być w pełni kompatybilny i 
współpracujący w pełnym zakresie z posiadanym przez Zamawiającego  
procesorem obrazu firmy Fujinon (koszt ewentualnego przystosowania do 
współpracy Wykonawca musi wliczyć do wartości ofert, a termin 
ewentualnego przystosowania uwzglednić w terminie realizacji).  
Miejsce przeznaczenia: Pracownia Endoskopii, Szpital Św. Józefa, ul. 
Krysiewicza 7/8, Poznań. 

                               7 Temat: Videobronchoskop 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
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Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. Videobronchoskopu 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Blok Operacyjny, Szpital. Św. Józefa, ul. Krysiewicza 
7/8, Poznań 

                               8 Temat: Stół ortopedyczny z osprzętem 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. stołu ortopedycznego z 
osprzętem 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Blok Operacyjny, Szpital. Św. Józefa, ul. Krysiewicza 
7/8, Poznań 

                               9 Temat: Lampa operacyjna 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. lamp operacyjnych 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie,zamontowanie, uruchomienie sprzętu na własny koszt i 
własnym staraniem, 

b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 
konserwacji sprzętu, 

c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 
przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Blok Operacyjny, Szpital. Św. Józefa, ul. Krysiewicza 
7/8, Poznań 

                              10 Temat: Duplikator płyt 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 30233153 Urządzenie do odczytu i/lub 
wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków video (DVD) 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. Duplikatora płyt 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Zakład Diagnostyki Obrazowej - Szpital. w. Józefa, ul. 
Krysiewicza /8, Poznań 

                              11 Temat: Skaner naczyń krwionośnych 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt.skanerów naczyń 
krwionośnych 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
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załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Oddział Wewnętrzny- Hematologiczny – Szpital. Św. 
Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań; Oddział Dzieci Młodszych – Szpital Św. 
Józefa, ul. Nowowiejskiego 56/58, Poznań 

                              12                        Temat: Ezofagoskop  
 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt.ezofagoskopu 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Oddział Laryngologiczny - Szpital Św. Józefa, ul. 
Krysiewicza 7/8, Poznań 

                              13 Temat: Tympanometr  
 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. Tympanometru 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
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obejmujący: 
a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Oddział Laryngologiczny - Szpital Św. Józefa, ul. 
Krysiewicza 7/8, Poznań 

                             14 
 Temat:  Audiometr 

 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. Audiometr 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Oddział Laryngologiczny - Szpital Św. Józefa, ul. 
Krysiewicza 7/8, Poznań 

                              15 Temat: Aparat EKG 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt.aparatów EKG 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 
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konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Pracownia EKG - Szpital Św. Józefa, ul. Krysiewicza 
7/8, Poznań, Pracownia EEG - Szpital Św. Józefa, ul. Nowowiejskiego 56/58, 
Poznań 

                             16 
 
 

Temat: Respirator noworodkowy 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. respiratora 
noworodkowego 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 

konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Oddział Noworodkowy – Szpital Św. Rodziny, ul. 
Jarochowskiego 18, Poznań 

                             17 
 Temat: Monitor funkcji życiowych  

 
Wspólny Słownik Zamówień: 331990000 Różne urządzenia i produkty 
medyczne 
 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. monitory funkcji 
życiowych 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli 
załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 
obejmujący: 

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad 
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konserwacji sprzętu, 
c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 

przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 
dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach 
służby zdrowia, 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez 
Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy, 

e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy 

 
Miejsce przeznaczenia: Izba Przyjęć – Szpital św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, 
Poznań 

 
 
3. UWAGA DOTYCZY WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ CZĘŚCIOWYCH: 

3.1. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować wyłącznie, 
jako przykład produktu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w 
każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – pod 
warunkiem, że oferowany asortyment posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same 
lub lepsze jak asortyment opisany za ich pomocą przez Zamawiającego.  

3.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien udowodnić 
zamawiającemu, w szczególności za pomocą środków , o których mowa w art. 30b ust.1 
ustawy, że proponowane  rozwiązania w równoważnym stopniu  spełniają wymagania 
określone przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust.5 Pzp.  

3.3. Zamawiający uzna za sprzeczne z SIWZ oferty zawierające asortyment o niższych (gorszych) 
parametrach urządzenia niż wymienione w niniejszej specyfikacji i tym samym takie oferty 
będą podlegały odrzuceniu. 

3.4. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnym zamówieniu częściowym zostaną 
odrzucone.   

3.5. Nie dopuszcza  się możliwości składania ofert wariantowych. 
3.6. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 

ustawy Pzp. 
3.8. Miejsce realizacji: SZOZnMiD w Poznaniu, tj. 

  Szpital św. Józefa przy ul. B. Krysiewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58  w 
Poznaniu oraz Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu,  

 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia – maksymalny termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy 
przy uwzględnieniu zapisów rozdziału XIII SIWZ - kryteria oceny ofert (termin realizacji zamówienia 
jest kryterium  punktowym) wynosi odpowiednio: 

a) dla zamówienia częściowego nr 1: 21 dni  
b) dla zamówienia częściowego nr 2: 21 dni 
c) dla zamówienia częściowego nr 3: 21 dni  
d) dla zamówienia częściowego nr 4: 21 dni 
e) dla zamówienia częściowego nr 5: 21 dni  
f)  dla zamówienia częściowego nr 6: 21 dni 
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g) dla zamówienia częściowego nr 7: 21 dni 
h) dla zamówienia częściowego nr 8: 21 dni 
i)  dla zamówienia częściowego nr 9: 21 dni 
j)  dla zamówienia częściowego nr 10: 21 dni 
k) dla zamówienia częściowego nr 11: 21 dni 
l)  dla zamówienia częściowego nr 12: 21 dni 
m) dla zamówienia częściowego nr 13: 21 dni 
n) dla zamówienia częściowego nr 14: 21 dni 
o) dla zamówienia częściowego nr 15: 21 dni 
p) dla zamówienia częściowego nr 16: 21 dni 
q) dla zamówienia częściowego nr 17: 21 dni 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY  WYKLUCZENIA, O 
KTÓRYCH MOWA  W ART. 24 ust.5. 

1. Warunki udziału w postępowaniu 
1.1. Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy  
a) nie podlegają wykluczeniu 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 

w ogłoszeni o zamówieniu i SIWZ. 
1.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełnił warunek udziału dotyczący sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia na kwoty podane poniżej 

 
Zamówienie częściowe nr  1  na sumę gwarancyjną  170 000,00 zł 
Zamówienie częściowe nr 2  na sumę gwarancyjną    20 000,00 zł. 
Zamówienie częściowe nr 3  na sumę gwarancyjną  370 000,00 zł. 
Zamówienie częściowe nr 4  na sumę gwarancyjną    47 000,00 zł 
Zamówienie częściowe nr 5  na sumę gwarancyjną    82 000,00 zł 
Zamówienie częściowe nr 6 -          na sumę gwarancyjną    87 000,00 zł 
Zamówienie częściowe nr 7 -  na sumę gwarancyjną  160 000,00 zł 
Zamówienie częściowe nr 8 -  na sumę gwarancyjną  260 000,00 zł 
Zamówienie częściowe nr 9 -  na sumę gwarancyjną  125 000,00 zł. 
Zamówienie częściowe nr 10 -  na sumę gwarancyjną    20 000,00 zł. 
Zamówienie częściowe nr 11 -  na sumę gwarancyjną    35 000,00.zł. 
Zamówienie częściowe nr 12 -  na sumę gwarancyjną    40 000,00 zł. 
Zamówienie częściowe nr 13 -                       na sumę gwarancyjną    12 000,00 zł. 
Zamówienie częściowe nr 14 -                         na sumę gwarancyjną    11 000,00 zł. 
Zamówienie częściowe nr 15 -  na sumę gwarancyjną      9 000,00 zł. 
Zamówienie częściowe nr 16 -  na sumę gwarancyjną  100 000,00 zł. 
Zamówienie częściowe nr 17 -  na sumę gwarancyjną    27 000,00 zł. 

 
1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. 

1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

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

1.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

1.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt 1.3. SIWZ, 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 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w pkt 1.2. SIWZ. 

1.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

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

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

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

1.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 2. ppkt  1-8 SIWZ. 

1.10. Zamawiający  żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdz. VI 
pkt 2. ppkt  1-8 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp  

 
2. Podstawy do wykluczenia o,których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
2.1. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykluczy również wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

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

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW  
WYKLUCZENIA 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 
a)    potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1.2. 

Uwaga - Złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów (lit a)  będzie obligowało wyłącznie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 

 
1.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć 
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

1.2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na 
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. 

1.3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy przedstawić w formie 
oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla 
pełnomocnictw obowiązuje jedynie forma oryginału albo też odpisu notarialnie 
poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 
 

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem 
terminu składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

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

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

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

6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 716); 

8) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
Uwaga:  
1)  Złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów ppkt 1) - 7) będzie obligowało 
wyłącznie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 
2) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokument, o którym 
mowa w ppkt 8) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp Wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. SIWZ: 

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; 

2) ppkt 2-4  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 
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b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4. SIWZ stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt 2. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3. ppkt 1 
SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4. SIWZ 
zdanie pierwsze stosuje się. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, 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. 

10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
art. 24 ust. 8 Pzp. 

11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2. ppkt 1-8 SIWZ. 

12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 2. ppkt 1-
8 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 
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zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

13. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez zamawiającego: 

13.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego,zamawiający żąda: 
a)  opisów, fotografii oraz innych podobnych materiałów, tórych autentycznośc musi zostac poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.  

UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. a) 
będzie obligowało wyłącznie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.  

14. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 
14.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej 
zwanego „jednolitym dokumentem”). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie 
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

14.2. Jednolity dokument w formatach stanowi Załącznik nr Ia do SIWZ. Instrukcja wypełniania 
jednolitego dokumentu stanowi Załącznik nr Ib do SIWZ. 

14.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 
dotyczące tych podmiotów. 

14.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 
dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

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

14.6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

14.7. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

14.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 
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14.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których 
mowa w pkt 3 SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 
- dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, 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. 

14.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z 
udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 
3. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w 
posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

14.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 14.9. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

14.12. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 
r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp składane są w oryginale. 

14.13. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 14.11. SIWZ, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

14.14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

14.15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

14.16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

14.18. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw 
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
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mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14.19. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

14.20. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

14.21. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

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

 
VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI.  
 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 

dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego 
zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r., oświadczenia, w tym jednolity europejski 
dokument zamówienia, składa się zgodnie ze wzorem standardowego formularza w formie 
pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 
dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego 
zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.,: 

    1) Zamawiający dopuszcza następujące formy komunikowania się między zamawiającym a    
         wykonawcami: 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012r.-Prawo pocztowe ( Dz.U. poz.1529 DU-70, poz. 1020 oraz z 2015r., poz. 1830) 

b) osobiście,  
c) za pośrednictwem posłańca, 
d)  faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ( e-mail) 

2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje  za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron  na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3) Oferty jednak oraz ewentualne uzupełnienia – pod rygorem nieważności, muszą zostać 
złożone tylko w formie pisemnej. 

4) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się  z wykonawcami są: 
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 w zakresie formalnym: Mirosława Turzańska, Ewa Oleksyn– tel. 61 8506 295, e-mail: 
zampub@szoz.pl  w zakresie przedmiotu zamówienia : Waldemar Nowak , tel. 61 8506 330, e-mail: 
techniczny@szoz.pl 

  
3. Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane w formie określonej w ust.1 z adnotacją: 
„Zapytania – dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: “Doposażenie Szpitala w  sprzęt i 
aparaturę  medyczną”- nr sprawy : AZP-381-22/16 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SIWZ. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, w formie określonej 
w ust.2, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej. 

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust.5 stosuje się odpowiednio.  

10. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza 
informację na stronie internetowej. 

11. Jeżeli  zmiana treści SIWZ  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu , zamawiający 
przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych 
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania oraz niezwłocznie po jej 
przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  zamieszcza informację o 
zmianach w swojej siedzibie oraz  na stronie internetowej. Zamawiający poprawia w ofercie: 
oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
Dla zamówienia częściowego nr 1: 3426,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 2: 463,00.PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 3: 7407,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 4: 953,00 PLN 
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Dla zamówienia częściowego nr 5: 1640,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 6: 1759,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 7:  3241,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 8: 5370,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 9: 2593,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 10: 423,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 11: 741,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 12: 833,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 13: 241,00.PLN 
Dla zamówienia częściowego nr 14: 222,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 15: 185,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 16: 2037,00 PLN  
Dla zamówienia częściowego nr 17: 556,00 PLN  
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa jest  w 

art. 45 ust.6 Pzp.: 
a) pieniądzu: 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust.2. lit.b) –e) SIWZ ( art. 45 ust.6 pkt 2-5 Pzp) 
musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądania zamawiającego, 
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

         -  jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
4.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca 

się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:  Nr 93 10501520 1000 0005 0332 1192  
Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Poznaniu z dopiskiem:  „Wadium do przetargu  
nieograniczonego na „Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną- część nr .........................”.Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się 
złożyć wraz z  ofertą. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu  na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie  
skuteczne z chwilą uznania  tego rachunku bankowego kwotą wadium ( jeżeli wpływ środków 
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed  upływem  
terminu składania ofert ).  
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6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a  ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust.1 , pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących  po stronie wykonawcy. 
d)  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a Pzp. z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp. , oświadczenia o których mowa w art. 25a 
ust.1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust.2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia składania ofert.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed  upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty 
wadium.  

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. 

5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 4, nie powoduje utraty wadium. 
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6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi 
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 
 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Oferta musi zawierać formularz oferty wraz z formularzem cenowym oraz wypełniony 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).  
6. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 
7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na 
pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. 
Pozostałe strony mogą być parafowane. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
13. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 
szczególności kosztów przygotowania oferty. 

14. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków 
ustalonych w niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone. 

15. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która 
zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE”. Nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.  

16. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 
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1. Ofertę należy złozyć w w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Krysiewicza 

7/8 w Poznaniu, pokój nr: D-11 – Kancelaria, w terminie do dnia 10.10.2016  do godz.11:30. 
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: „Oferta na Doposażenie Szpitala w 

sprzęt i aparaturę medyczną”. NIE OTWIERAĆ przed: 10.10.2016 r. godz. 12:00”. Na 
kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w 
przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

3. 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  10.10.2016 r.godz 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 
Świetlica-bud.C, II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać 
złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego 
oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją   
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 
 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie 

i spełniają wymagania określone w SIWZ. 
2. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

3. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji stotnych 

warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
7. Zgodnie z art. 91 ust.3a 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 usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT. 
1. Zamawiający przy wyborze wykonmawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami:  
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       Zamówienie częściowe nr           Nazwa kryterium- waga (%) 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 

 
 
 

1 – Cena                      - 60% 
2- Termin wykonania – 30% 
3- Okres  gwarancji    – 10%  
     

 
2. Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów; 

 
             Zamówienie częściowe nr                           Wzór 

 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 1 -  Cena  

 Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100x waga, 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof – cena podana w ofercie 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 2. – Termin wykonania Zamawiający przyzna punkty za termin relizacji 
wg schematu poniżej:  
21 dni = 0 pkt 
15-20 dni = 5 pkt. 
8-14 dni = 15pkt 
1-7 dni = 30 pkt. 
 Uwaga: Maksymalny termin realizacji 
zamówienia (wszystkie zamówienia częściowe) 
nie moze przekroczyć 21 dni.: 
Podanie terminu dłuższego niż maksymaly termin 
określony w SIWZ lub nie podanie go wogóle 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 3 – Okres gwarancji  Zamawiający przyzna punkty za okres gwarancji 
wg schematu poniżej:  
24 miesiące = 0 pkt. 
25-36 miesięcy = 5 pkt. 
37-48 mieięcy i więcej = 10 pkt 
 Uwaga: Minimalny okres gwarancji niemoże być 
krótszy niz 24 miesiące. Podanie terminu 
krótszego niż  termin określony w SIWZ  lub nie 
podanie go wogóle spowoduje odrzucenie oferty 

10 3 – Okres gwarancji  Zamawiający przyzna punkty za okres gwarancji 
wg schematu poniżej:  
12 miesięcy = 0 pkt. 
13-24 miesięcy =5 pkt 
25-36 miesięcy i więcej = 10 pkt. 
 Uwaga: Minimalny okres gwarancji niemoże być 
krótszy niz 12 miesięcy. Podanie terminu 
krótszego niż  termin określony w SIWZ  lub nie 
podanie go wogóle spowoduje odrzucenie oferty 
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3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie 

i spełniają wymagania określone w SIWZ. 
4. W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia (z podatkiem VAT ), z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według 

wzoru: S= C + T + O  
Gdzie:  
S- suma punktów przyznana ofercie, 
C- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena, 
T- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium termin dostawy 
O- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji. 

XIV. FORMALNOŚCI DO DOPEŁNIENIA PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY. 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wybranego 

wykonawcę o terminie oraz sposobie podpisania umowy. 
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia 

(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający  zażąda  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o  udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie  umowy. 

3. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może zostać zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku 
lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 

Zamówienie częściowe nr: Zabezpieczenie w % ceny ofertowej: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 5 % 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. 
zm.). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.  
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4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której 
mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zwracana nie później niż w 15. 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

XVI. ISTOTNE DLA STRON  POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY: 
Istotne dla stron postanowienia  dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 
8. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. 

Prawo zamówień publicznych czynności  Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 

9. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 
zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

13. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego , także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

14. W przypadku wniesienia odwołaniapo upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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16. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

18. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

                                                                                                 
ZATWIERDZAM 

 
 

                               Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 

mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                               /----/ 
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                                                                                                      Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
Pieczęć Wykonawcy 
 
                                                   

Formularz oferty /wzór/ 
 
Zamawiajcy: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrwotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. 
B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 
 
Dane Wykonawcy: 
Pełna nazwa:  ..........................................................................................................................................  
.................................................................................................................................... .............................. 
Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu): 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
REGON:...............................  NIP: .................................. 
Numer telefonu:............................................................... 
Adres e-mail: ................................................................... 
wpisany do rejestru 
........................................................................................................................................................... pod 
nr ..............................................................................................................................................................  
 
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon i/lub adres e-mail)    
................................................................................................................................................................. 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną, oświadczamy, że oferujemy wykonanie 
zamówienia za następującą cenę i na następujących warunkach: 
 
1.1. Zamówienie częściowe  nr 1 

………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

            Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
1.2.  Zamówienie częściowe  nr 2 

………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia) 
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netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

             Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
 

1.3.       Zamówienie częściowe  nr 3 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

             Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
 

1.4. Zamówienie częściowe  nr 4 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

            Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
 

1.5. Zamówienie częściowe  nr 5 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

             Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
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a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 
daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 

b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 
medyczny) 

 
1.6. Zamówienie częściowe  nr 6 

………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

             Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
 

1.7. Zamówienie częściowe  nr 7 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

             Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
 

1.8. Zamówienie częściowe  nr 8 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

            Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
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1.9. Zamówienie częściowe  nr 9 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

             Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
 

1.10. Zamówienie częściowe  nr 10 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 12 miesięcy) na zooferowany sprzęt. 

 
1.11. Zamówienie częściowe  nr 11 

………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

            Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
 

1.12. Zamówienie częściowe  nr 12 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

            Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
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a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 
daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 

b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 
medyczny) 

 
1.13. Zamówienie częściowe  nr 13 

………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

            Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
 

1.14. Zamówienie częściowe  nr 14 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

             Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
 

1.15. Zamówienie częściowe  nr 15 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

            Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
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1.16. Zamówienie częściowe  nr 16 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

            Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
 

1.17. Zamówienie częściowe  nr 17 
………………………………………………………………………………..………………….
(podać nazwę i model i/lub typ urządzenia*) 
netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość 
podatku VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

            Zgodnie z kryteriami oceny ofert oswiadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ........ dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy (maksymalnie do 21dni kalendarzowych) 
b) Udzielamy ...... miesięcy gwarancji (minimalnie 24 miesiące) na zooferowany sprzęt 

medyczny) 
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020) oświadczam,                     
że wybór mojej oferty: 

a) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* 
b) prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku: ………………………………………………….. zł 
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Całość zamówienia zamierzamy wykonać sami/następujące części zamówienia zamierzamy zlecić  
podwykonawcom* 

Wskazanie części 
zamówienia, które 
zamierzamy zlecić 

podwykonawcy 

Nazwa i adres firmy 
podwykonawczej 

 
  

  
6. Oferta została złożona na ................... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych                            

od nr .................. do nr  ........................  
7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) formularz cenowy dla zamówienia częściowego nr …… 
2) ................................................................................ 

*/ niepotrzebne skreślić                                       
             .............................................................................. 

                                                                                             (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  
                                                                                                     upoważnionej przez wykonawcę) 
 ............................................... 
            (miejscowość, data)  
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 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                              i 

konsumentów (t.j. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.),  o której mowa w art. 24  ust. 11 
w związku z  art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną” dla 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 
Imię i nazwisko  
....................................................................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) 
...................................................................................................................................................... 
z siedzibą w  
………………………………………………………...………………………………………… 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ....................................................... 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że: 
1. Nie należymy do grupy kapitałowej*. 
2. Należymy do tej samej grupy kapitałowej i przedkładamy w załączeniu listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej * 
.............................................................. 
.............................................................. 

      
 UWAGA 

1. Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib 
2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                         
w postępowaniu.  

* niepotrzebne skreślić 
 
...................................................                                             ..................................................... 
        miejscowość, data                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
UWAGA: Wykonawca składa niniejszy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust.5

 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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                                                                                                                 Załącznik nr 5 do SIWZ 
Wzór umowy ! 
                                                              Umowa   NR AZP/...../16 
 

          zawarta w dniu ..................2016r.   w Poznaniu pomiędzy: 
 

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,  
ul. Krysiewicza 7/8 ,61-825 Poznań 
wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej przez 2 Sąd Rejonowy w Poznaniu 
Wydział XIV pod numerem KRS  0000003220 
 
NIP 778-11-28-565 , REGON 630863147 
zwany dalej  „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 
............................................................................................................................................ 
 

a 
firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)……………………..…………………, z siedzibą 
w …………………...………… przy ulicy ……………………….…………, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………..........………….…… Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………….,  

Kapitał zakładowy i wniesiony …………………(niepotrzebne skreślić) 
NIP …………………….., REGON …………………. 
zwaną dalej  „Wykonawcą”, którą reprezentują: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
Imię i nazwisko ……………….…..……….., działającym pod firmą …………..…………..……… z 
siedzibą w …………….…………. przy ulicy ……….….…………......, wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej ……………………….………pod numerem …..……………..………, 
NIP………………….…REGON ………………….… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

  
 § 1 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu 
nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ...... . 

2. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8………………………1: 
 zamówienie częściowe nr 1: …………. 
 zamówienie częściowe nr 2: …………. 
 zamówienie częściowe nr 3: …………. 
 zamówienie częściowe nr 4: …………. 
 zamówienie częściowe nr 5: …………. 
 zamówienie częściowe nr 6: …………. 
 zamówienie częściowe nr 7: …………. 
 zamówienie częściowe nr 8: ………….; 

                                                 
1 Na etapie zawarcia umowy zostanie wpisana nazwa oddziału  
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 zamówienie częściowe nr 9: …………. 
 zamówienie częściowe nr 10: …………. 
 zamówienie częściowe nr 11: …………. 
 zamówienie częściowe nr 12: …………. 
 zamówienie częściowe nr 13: …………. 
 zamówienie częściowe nr 14: …………. 
 zamówienie częściowe nr 15: …………. 
 zamówienie częściowe nr 16: …………. 
 zamówienie częściowe nr 17: ………….2  

3. Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób: 
1) "Umowa" oznacza niniejszą umowę o udzielenie zamówienia publicznego zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy. 
2) "Usługi" oznaczają usługi towarzyszące dostawie, takie jak transport i ubezpieczenie, instalacja, uruchomienie, pomoc techniczna i szkolenia. oraz wszelkie inne usługi 

dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia publicznego 3) „Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu; a “Strony” oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę; 
4) „Miejsce Dostawy” oznacza miejsce lub miejsca dostawy Sprzętu lub świadczenia Usług oznaczone w Umowie. 
5) „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy. 6) „Sprzęt” – wyroby stanowiące wyposażenie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną, o parametrach określonych 
w załączniku do umowy. § 2 

1. Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego Sprzętu, wymienionego w Załączniku do umowy3 na warunkach 
określonych w niniejszej Umowie. Wykonawca przyjmując to zamówienie zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność tego Sprzętu, 
a Zamawiający zobowiązuje się Sprzęt ten odebrać i zapłacić Wykonawcy uzgodnioną cenę. 2. Dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w terminie 
…………. tygodni od daty zawarcia umowy.  3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia, zamontowania, uruchomienia Sprzętu na własny koszt i własnym staraniem, b) przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji 

sprzętu,  c) przekazania Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej 
realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,               d) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie 
Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, e) udzielenia gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w § 7 ust. 9 umowy i na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy , 

                                                 
2 Zapis dotyczy odpowiedniego zamówienia częściowego. Na etapie zawarcia umowy zbędne zapisy zostaną usunięte. 3 Zapis dotyczy odpowiedniego zamówienia częściowego. Na etapie zawarcia umowy zbędne zapisy zostaną usunięte 
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f) wykonywania w okresie gwarancji: serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów (zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu w tym zakresie), bez pobierania z tego 
tytułu odrębnych opłat. 4.   Wartość usług wymienionych w ust. 3 zawarta została w cenie przedmiotu zamówienia. § 3 

1. Korzyści i ciężary związane z nabywanym Sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą 
wydania Sprzętów Zamawiającemu lub osobie (pracownikowi Szpitala) wskazanej w piśmie przez Zamawiającego. 

2. Miejscem dostawy jest miejsce, w którym mieści się siedziba Zamawiającego i Sprzęt będzie użytkowany. 3. Za datę wydania sprzętu określonego w załączniku do umowy uznaje się dzień  
w którym nastąpi podpisanie protokołu odbioru oraz zostaną łącznie spełnione poniższe warunki: 

1)  Wykonawca dostarczy zamówiony Sprzęt do pomieszczeń, wskazanych przez Zamawiającego, dokona jego montażu i uruchomienia do istniejących przyłączy elektrycznych. 
2)     W przypadku lampy operacyjnej Wykonawca dokona demontażu starych lamp i zamontuje nowe4, 
3)  Przekaże związane z nim dokumenty (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim itp.), 4)    Wykonawca przeszkoli wyznaczone przez Zamawiającego osoby w liczbie 

wskazanej przez Zamawiającego, w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu określonego w załączniku do umowy 
5)    Zamawiający w celu potwierdzenia kompletności, prawidłowości działania oraz zgodności Sprzętu z Umową, podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń. 4. Strony ustalają, że Sprzęt o parametrach określonych w załączniku do Umowy na 
zasadach określonych w § 2 ust. 3 lit. a, b, c uważany będzie za przekazany po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę według 
następujących zasad: a) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru oraz podpisania protokołu odbioru i wyznaczyć dodatkowy 

termin do ich usunięcia, b) Wszelkie czynności dokonania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad  
zawarte będą w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

c) O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia pisemnie, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwy, 
d) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie Sprzętu do czasu ich usunięcia, 
e) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru Sprzętu najpóźniej w ciągu 48 godzin od zawiadomienia go telefonicznie o osiągnięciu gotowości przez Wykonawcę (z wyłączeniem soboty i niedzieli). § 4 

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Sprzętu po jego dostawie.  
2. Sprawdzenie Sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad                        w rozumieniu § 6 ust. 2 Umowy. Zamawiający, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, dokona sprawdzenia funkcjonalności, parametrów i cech, wymaganych 

w załączniku do umowy, oraz zgodności z przedłożoną dokumentacją, na ile będzie to możliwe bez użycia specjalistycznego sprzętu pomiarowego lub udziału biegłego. 
Niezbędna do sprawdzenia Sprzętu dokumentacja techniczna, a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy niezbędna do dokonania sprawdzenia Sprzętu, będzie 

                                                 
4 Zapis dotyczy odpowiedniego zamówienia częściowego. Na etapie zawarcia umowy zbędne zapisy zostaną usunięte. 
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dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
3. Po sprawdzeniu Sprzętu oraz wypełnieniu przez Wykonawcę pozostałych obowiązków, wskazanych w § 2 ust. 3 Umowy na zasadach określonych w § 3 ust. 4 i § 4 ust. 2, zostanie sporządzony protokół odbioru, który będzie zawierał w szczególności: 

1)  wskazanie sprawdzonego Sprzętu; 2)  ewentualnie stwierdzone wady lub oświadczenie o nie stwierdzeniu wad fizycznych, 
3)  ocenę zgodności sprzętu z Umową i SIWZ, 4)  potwierdzenie przeszkolenia personelu Zamawiającego w liczbie wskazanej                    

w załączniku do umowy. 4. W przypadku, gdy w dokumencie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający wyraził negatywną ocenę, stwierdził istnienie wad lub nie potwierdził 
przeszkolenia pracowników uważa się, że protokół odbioru sprzętu nie został podpisany bez zastrzeżeń, co jest równoznaczne z tym, że w rozumieniu niniejszej Umowy nie 
wystąpił warunek do uznania, że nastąpiło wydanie Sprzętu. 5. Dokonanie odbioru Sprzętu zgodnie z powyższymi postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości Sprzętu. § 5 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność materiałów eksploatacyjnych lub części 
zapasowych do Sprzętu.  § 6 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady sprzętu 

będącego przedmiotem zamówienia. 2. Przez wadę rozumie się w szczególności: 
1) jakąkolwiek niezgodność Sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, 2) brak jakiejkolwiek części, 3) nienależytą jakość materiałów, 
4) nie spełnianie wymogów odnośnie norm technicznych lub wymogów bezpieczeństwa, 5) brak, nie działanie lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające w tym                    w szczególności z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, praw 
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Sprzętu do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych 
roszczeń osób trzecich wynikających w szczególności z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w 
związku z wprowadzeniem Sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami. § 7 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Sprzęt dostarczony w ramach Umowy jest wolny od wad w rozumieniu § 6 ust. 2 Umowy oraz fabrycznie nowy, wyprodukowany         
najwcześniej w 2016 r. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Sprzętu. Wykonawca 
oświadcza, iż na Zamawiającym nie będą ciążyć dodatkowe obowiązki takie jak konieczność przeprowadzania konserwacji lub przeglądów przez podmioty trzecie, aby możliwym było wykonywanie uprawnień gwarancyjnych, a w przypadku, gdy okaże się, 
że jest inaczej Wykonawca zobowiązuje się zwrócić poniesione przez Zamawiającego w związku z tym koszty. 

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, co do jakości Sprzętu. 3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo od osób przez niego upoważnionych wymiany Sprzętu na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy Sprzętu, 
w zależności od wyboru Wykonawcy, w terminach wskazanych w załączniku do umowy 
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a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady.                  
4. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie 

przez placówkę zatrudniającą osoby posiadające właściwe kwalifikacje. 6. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji przedmiotu umowy trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej 
eksploatacji. 

7. Wymiana elementu, części, modułu itp. należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) 
uszkodzeniu tego elementu, części, modułu itp. należącego do przedmiotu zamówienia. 
Uszkodzony element, część, moduł itp. nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, 
dostarczony będzie  z pełnym okresem gwarancji wskazanym w § 7 ust. 9   8. Lokalizacja punktu serwisowego (podać nazwę, adres, telefon, e-mail): 

       Zgłoszenia wad należy dokonywać: a) telefonicznie/faxem na numer: ………… 
b) pocztą elektroniczną na adres: ………… .  9. Termin obowiązywania gwarancji na sprzęt wynosi odpowiednio: dla zamówienia częściowego nr 1: ….. miesiące 
dla zamówienia częściowego nr 2: ….. miesiące dla zamówienia częściowego nr 3: ….. miesiące 
dla zamówienia częściowego nr 4: ….. miesiące dla zamówienia częściowego nr 5: ….. miesiące dla zamówienia częściowego nr 6: ….. miesiące 
dla zamówienia częściowego nr 7: ….. miesiące dla zamówienia częściowego nr 8: ….. miesiące 
dla zamówienia częściowego nr 9: ….  miesiące dla zamówienia częściowego nr 10 …. miesiące dla zamówienia częściowego nr 11: …. miesiące 
dla zamówienia częściowego nr 12: …. miesiące dla zamówienia częściowego nr 13: …. miesiące 
dla zamówienia częściowego nr 14: …. miesiące dla zamówienia częściowego nr 15: …. miesiące 
dla zamówienia częściowego nr 16: …. miesiące dla zamówienia częściowego nr 175: …. miesiące 10. Termin obowiązywania gwarancji: 

a) w przypadku naprawy sprzętu  - ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, b) w przypadku wymiany sprzętu – biegnie od nowa od daty wymiany. 
11. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady Sprzętu powstałe później, pod warunkiem, że wady te ujawnią się  

i zostaną zgłoszone przez Zamawiającego w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  12. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do wymiany Sprzętu i systemu lub usunięcia wad przez 
Zamawiającego, nie dopełni obowiązku wymiany Sprzętu na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w ust. 3 i nie dostarczy sprzętu zastępczego, Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu na podstawie 
Umowy i przepisów ogólnych § 8 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy w łącznej wysokości: 
                                                 
5 Zapis dotyczy odpowiedniego zamówienia częściowego. Na etapie zawarcia umowy zbędne zapisy zostaną usunięte 
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wartość netto: …………………………… zł … % VAT ………………………………... zł 
wartość brutto …………………………… zł słownie: …………………………………………………………………………...   
w tym za: 
 Zamówienie częściowe Nr 1: 

wartość netto: …………………………… zł … % VAT ……………………………...… zł 
wartość brutto …………………………… zł 

 Zamówienie częściowe Nr 2: wartość netto: …………………………… zł 
… % VAT ………………………………... zł wartość brutto …………………………... zł 

 Zamówienie częściowe Nr 3: wartość netto: …………………………… zł … % VAT ………………………………... zł 
wartość brutto …………………………….zł 

 Zamówienie częściowe Nr 4: 
wartość netto: …………………………… zł … % VAT ………………………………... zł wartość brutto ……………………………zł 

 Zamówienie częściowe Nr 5: wartość netto: …………………………… zł 
… % VAT ……………………………...… zł wartość brutto …………………………… zł 

 Zamówienie częściowe Nr 6: 
wartość netto: …………………………… zł … % VAT ………………………………... zł 
wartość brutto …………………………... zł 

 Zamówienie częściowe Nr 7: wartość netto: …………………………… zł 
… % VAT ………………………………... zł wartość brutto …………………………... zł 

 Zamówienie częściowe Nr 8: wartość netto: …………………………… zł 
… % VAT ………………………………... zł wartość brutto …………………………... zł 

 Zamówienie częściowe Nr 9: 
wartość netto: …………………………… zł … % VAT ………………………………... zł 
wartość brutto …………………………... zł 

 Zamówienie częściowe Nr 10: wartość netto: …………………………… zł 
… % VAT ………………………………... zł wartość brutto …………………………... zł 

 Zamówienie częściowe Nr 11: wartość netto: …………………………… zł … % VAT ………………………………... zł 
wartość brutto …………………………... zł 

 Zamówienie częściowe Nr 12: 
wartość netto: …………………………… zł … % VAT ………………………………... zł wartość brutto …………………………... zł 

 Zamówienie częściowe Nr 13: 
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wartość netto: …………………………… zł … % VAT ………………………………... zł 
wartość brutto …………………………... zł 

 Zamówienie częściowe Nr 14: wartość netto: …………………………… zł 
… % VAT ………………………………... zł wartość brutto …………………………... zł 
 

 Zamówienie częściowe Nr 15: 
wartość netto: …………………………… zł … % VAT ………………………………... zł wartość brutto …………………………..  zł 

 Zamówienie częściowe Nr 16: wartość netto: …………………………… zł 
… % VAT ………………………………... zł wartość brutto …………………………..zł 

 Zamówienie częściowe Nr 17: 
wartość netto: …………………………… zł … % VAT ………………………………... zł 
wartość brutto ………………………….. zł6  2. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur. Podstawą do wystawienia każdej faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
3. Zamawiający wypłaci Wykonawcy, z tytułu należnego mu wynagrodzenia, kwoty zgodnie z poprawnie wystawioną fakturą VAT w ciągu 18 dni od daty doręczenia Zamawiającemu. 
4. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę w dwóch egzemplarzach (oryginał 

i kopia) i zawierać będzie określone w przepisach ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016vr. Nr 710 poz. z późn. zm.) i rozporządzenia MF z dnia 03.12.2013r. sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013r. poz. 1485) a także: 
- nazwa towaru w języku polskim, 
- cenę jednostkową brutto. 

6. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego  
§ 9 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części, z uwzględnieniem wymogu wynikającego z art. 54 ust 5 ustawy z dnia 
15.04.2011 r. o działalności leczniczej. § 10 
Jeśli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym Umową, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie 
o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. § 11 
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy w tym z tytułu rękojmi za wady. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 8 ust. 1. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed 

                                                 
6 Zapis dotyczy odpowiedniego zamówienia częściowego. Na etapie zawarcia umowy zbędny zapis zostanie usunięty. 
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podpisaniem umowy i może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ……………………………….., z adnotacją: „Zabezpieczenie ………………………………………….”. 
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Po upływie wymaganego okresu zwraca wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
6. W przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu np. w formie poręczenia lub gwarancji wymagane jest wówczas: 

a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie, po otrzymaniu 
pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego, b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 
umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od 
odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, c) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku powiadomienia go 
o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji warunków umowy. 7. W przypadku, kiedy Wykonawca zmieni formę wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na formę gwarancji lub poręczenia w czasie trwania umowy, 

Zamawiający po upływie terminu obowiązywania umowy zwróci dotychczasową gwarancję lub poręczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy pod warunkiem, 
że Wykonawca uprzednio dostarczy nową gwarancje lub poręczenie opiewające na 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

8. Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami poręczenia lub 
gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu 
niezależnie od powodu. 9. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, 
w stosunku, do którego roszczenia ma zostać wniesione. 10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości oraz w formach określonych w umowie. 

11. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia, które podlegać będzie zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. § 12 



9 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, zapłaci Ona karę umowną na następujących zasadach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto dla danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto dla danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady  
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto dla danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. Zapłata kar umownych, o których mowa w pkt. a i b nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. 

2. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa poniesionej szkody. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku: a. przedstawił nieprawidłowe lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje będące podstawą do wypłaty wynagrodzenia, 

b. bez uzasadnienia nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiotu umowy i pomimo wezwania go do zmiany sposobu ich wykonywania nadal wykonuje je 
nienależycie lub wcale nie wykonuje, c. powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,  d. naruszył przy wykonywaniu Umowy prawa osób trzecich,  

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub 
odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. § 13 

1. Przez „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani 
zapobiec, a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za „siłę wyższą” uznać należy takie wydarzenia, jak działania wojenne, niepokoje społeczne, 
trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem 
okoliczności zawinionej przez Stronę. 2. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy, strona dotknięta „siłą wyższą”, zostaje 
zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, na czas występowania „siły wyższej”, a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 

3. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, strona, która ze względu na „siłę wyższą” nie może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą stronę oraz podać dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich 
wpływu na realizację zobowiązań. 4. Po ustaniu „siły wyższej” strona dotknięta działaniem „siły wyższej”, jest 
zobowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń „siły wyższej”. Po otrzymaniu zawiadomienia strony ustalają nowy termin realizacji umowy. § 14 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy wtedy, gdy: a. Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz niezgodnie z niniejszą umową, po bezskutecznym upływie 
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wyznaczonego dodatkowego terminu i wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonania Umowy. 
b. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy należy w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istniejącemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. § 15 
1. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również 

wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub 
sporządzane przez niżej wskazanych przedstawicieli Stron: 1) ze strony Zamawiającego – …………………………….. 2) ze strony Wykonawcy –……………………….. 

2. Zmiana wskazanych osób wymaga pisemnego oświadczenia Strony, złożonego przez osoby upoważnione zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze. § 16 
Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści umowy oraz ich sposób dokonywania: zmiany umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu, przy czym niedopuszczalne są 
istotne zmiany oraz wprowadzanie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego (przez zmianę niekorzystną Zamawiający rozumie zmianę polegającą na 
dostarczeniu sprzętu niepotrzebnego i nie zgodnego z minimalnymi/ granicznymi parametrami sprzętu określonego w załączniku do umowy -formularz cenowy),  § 17 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1164 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, a także przepisy ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 876) i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. § 18 
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.  

§ 19 
Następujące Załączniki, wymienione poniżej, stanowią integralną część Umowy:  
- Załącznik do umowy – formularz oferty z formularzem cenowym  
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