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CZĘŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Moniuszki 8 
48-210 Biała 
Tel./faks: 774387033 
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl 
adres strony internetowej: www.szpitalbiala.pl 
2. Tryb udzielania zamówienia 
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego (art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp. 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego (rozbudowa): głowicy 
przezprzełykowej  dla  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. Przedmiot zamówienia według 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33112200-0. 
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w formularzu parametrów 
technicznych stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalszej treści „siwz” lub ”specyfikacją”. 
3. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony, wniesiony i zainstalowany w 
pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, przy pomocy sprzętu i personelu 
należącego do Wykonawcy.  
4. Termin realizacji zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie 6 tygodni od 
dnia zawarcia umowy. 
5. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
7. Wymagania dotyczące zatrudnienia  osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a 
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). 
8. Warunki udziału w postępowaniu 
Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokona 
najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. W zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  o 
ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający uzna za potwierdzony warunek, jeżeli do oferty wykonawca dołączy ważne 
zezwolenie na prowadzenie działalności. 
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2. W zakresie sytuacji ekonomicznej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku.  
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej siwz. 
3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego 
załącznik nr  3 do niniejszej siwz. 
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp). 
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, wówczas ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich                           
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
9.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo. 
Etap I  
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie 
informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i w oświadczeniu o  
braku podstaw do wykluczenia, stanowiącego załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszej 
siwz oraz ważnego zezwolenia na prowadzenie działalności. 
Etap II  
Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane 
na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie 
wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, 
które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń. 
2.  Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu; lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia. 
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018r., 
poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018r. 
poz. 1263), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  
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1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). 
3.  Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w ust. 2. 
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty, tych należności. 
5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne                                               
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 
6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności  
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia  
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,                     
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału                            
w postępowaniu. 
9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 
10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.        
z 2018 r., poz. 703 z późn. zm.). 
11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania  
się o zamówienia publiczne. 
12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798, z 
późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
13. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 8 wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.  
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1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z 
późn. zm.) 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 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.). 
14. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a–c i pkt. 14, gdy osoba, o 
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 
pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia, 
b) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której 
mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 
lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5–7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym 
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, 
c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 
d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 
e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres  
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
15. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2, 3 i 5 do 9 oraz ust. 12 i 13,  
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 stan  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. 
16. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę                          
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie ust. 15. 
17. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
11. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania. 
1. Ważne zezwolenie na prowadzenie działalności. 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu                            
z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej siwz: 
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie 
będących pracownikami Wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  
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wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, składa także odrębne w/w oświadczenia dla każdego z tych  
podmiotów, 
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
c) jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, 
których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne w/w 
oświadczenia dla tych podwykonawców, 
d) dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji                      
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej siwz. 
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia. Niżej 
wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i  
miejscu ich dostarczenia: 
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  
przed upływem terminu składania oferty, 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, 
b) 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 lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania oferty, 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, 
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                     
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 
Pzp. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w ust. 3 litera „a” składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w  
postępowaniu. 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których  
mowa w ust. 3, 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.  
W przypadku wątpliwości co, do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 
4. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                   
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
5.  W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć: 
a) komplet dotyczących go dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. „a”, 
b) oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 24 ustawy Pzp. 
6. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, 
których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez  
podwykonawców, składane są w oryginale. 
7. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są                       
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
8. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub                    
w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem 
dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci, albo wykonawca wspólnie ubiegający się                           
o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
10. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu                       
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu 
czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). 
11. Wszelkie druki  stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić 
Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń                                           
i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 
12. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana w/g formuły: spełnia /nie spełnia. 
12. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego  z wykonawcami. 



SIWZ nr sprawy 4/ZP/2019 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. 
Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się                                       
z Wykonawcami: 
a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i fax, 
b) operator pocztowy lub kurier, 
c) osobiste doręczenie. 
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być 
sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej, 48-210 Biała, ul. 
Moniuszki 8, fax 774388563,  e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl  
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców 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. 
4. Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalbiala.pl.  
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
6. Osoba prowadząca postępowanie po stronie Zamawiającego:  
a) w sprawach merytorycznych: Sebastian Stankala – telefon 774388567, e-mail: 
szpitalbiala@pro.onet.pl  
b) w sprawach formalnoprawnych: Mirosława Paczkowska -  telefon 774388562, e-mail: 
mpaczkowska@szptalbiala.pl  
od poniedziałku do piątku w godz. od 730  do 1400, fax 774388563 
13. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta musi być napisana w języku polskim. 
2. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w formie papierowej. 
3. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1. Oferta musi być podpisana  w sposób umożliwiający 
identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone 
pieczęciami imiennymi. 
4. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ 
lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę 
przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
5. Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. Zamawiający 
nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych kolejnych 
numerów. 
6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko jedną 
ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania. 
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 
8. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące 
warunki: 
a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / 
partnera wiodącego, 
b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty 
w ORYGINALE lub kopii poświadczonej notarialnie. 
9. Jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane w pkt. 12 niniejszej  
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siwz zaleca się, aby były one zgrupowane w odrębnej części oferty. Dokumenty te nie będą 
brane pod uwagę przy badaniu ofert. 
10. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu otwarcia 
ofert. 
14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy złożyć w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ulicy Moniuszki 8, 48-210 
Biała w biurze Ruch Chorych w terminie do dnia 26 lipca 2019r.  do godziny 1000 lub 
przesłać na adres Zamawiającego wskazany w niniejszej siwz.  
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespołu Opieki Zdrowotnej 
przy ulicy Moniuszki 8, 48-210 Biała w Sali Wykładowej w dniu 26 lipca 2019r. , o 
godzinie 1015. 
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
4. Ofertę  należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Moniuszki 8 

48-210 Biała 
oraz opisane:  

 OFERTA – „Dostawa sprzętu medycznego: echokardiografu dla  Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Białej” 

Nie otwierać przed dniem 26 lipca 2019r. godz.1000 
Nr sprawy: 4/ZP/2019 

15. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane  
przed upływem terminu składania ofert. 
3. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". 
4. W przypadku złożenia kilku zmian kopertę (paczkę) każdej kolejnej zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
5. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy 
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 
opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE". 
16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować  
będzie wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną,  
uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty, obejmującą należny podatek VAT naliczony  
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z  
wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
3.  W Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej siwz, Wykonawca  
winien podać cenę brutto za wykonanie całości zamówienia, uwzględniając wszystkie  
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koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch  
miejsc po przecinku.  
5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku  
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym:  
• wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,  
• importu usług lub towarów, 
• mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.  
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od  
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. 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. W tym celu należy złożyć  
wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej siwz. 
17. Działania poprzedzające ocenę ofert 
1. Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie 
internetowej www.szpitalbiala.pl (BIP zakładka Zamówienia Publiczne) informacje zgodnie z 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o 
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
18. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
19. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie:  
 
Lp. KRYTERIUM WAGA MAKSYMALNA 

ILO ŚĆ PUNKTÓW, 
JAKIE MO ŻNA 

OTRZYMA Ć ZA DANE 
KRYTERIUM 

1. Cena 60% 60 
2. Termin płatności 20% 20 
3. Okres gwarancji 20% 20 

RAZEM:  100% 100 
 
1) kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty. Liczba punktów w tym 
kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
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                                                                  C min 
C =  ——  × 60 pkt 

                                                                   Co 
gdzie: 
C min – cena brutto oferty najtańszej 
Co – cena brutto oferty ocenianej 
2) kryterium termin płatności zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 20 punktów, 
gdzie: 
- termin płatności 30 dni – 20 punktów, 
- termin płatności 21 dni – 15 punktów, 
- termin płatności 14 dni – 10 punktów, 
- termin płatności 7 dni – 0 punktów. 
3) w kryterium „okres gwarancji ” ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego 
wzoru:                                                                                        
                                                                     Go 

G =  ——  × 20 pkt 
                                                                     Gmax 

 

gdzie:  
G – ilość punktów oferty badanej 
G max – najdłuższy okres gwarancji jakości zaproponowany w postępowaniu 
Go – okres gwarancji jakości oferty ocenianej. 
Minimalny okres gwarancji jakości – 12 miesięcy od daty odbioru. W przypadku 
zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości oferta otrzyma 0 
punktów. 
Maksymalny okres gwarancji jakości – 48 miesięcy od daty odbioru. W przypadku gdy 
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 48 miesięcy, Zamawiający do 
obliczenia maksymalnego okresu gwarancji jakości przyjmuje 48 miesięcy od daty odbioru. 
2.  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach. 
20.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
21. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia 
ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia  
Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
2. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i 
nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych,  
zaangażowanych w realizację zamówienia. 
22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia 
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej. 
2. Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 
3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej. 
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną  
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odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany 
umowy oraz warunków takiej zmiany zostały zawarte w  części II niniejszej siwz. 
23. Środki ochrony prawnej  - Dział VI ustawy Pzp 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o 
której mowa w art. 154 pkt.  5. 
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie  na czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego, 
d) opisu przedmiotu zamówienia, 
e) wyboru oferty najkorzystniejszej. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 
6. 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 za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność  
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
9.  Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.  
180 ust. 2 PZP. 
10. Odwołanie wnosi się: 
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (o której mowa w ust. 7) o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 PZP,  albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób, 
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 wnosi się w terminie                  
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było  
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powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
12. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia 
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert lub termin składania wniosków. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 
zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie 
zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie 
umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane                                 
z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi 
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
16. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 
Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium 
albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do 
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
17.  Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie  
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy  
wnoszącemu odwołanie. 
19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron. 
20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 
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21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać                                
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,                                      
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 
22. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie                          
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 
23. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), 
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 
25. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 
26. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
27. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna. 
24. Ogłoszenie wyników przetargu 
1. Wyniki postępowania ogłoszone zostaną w siedzibie Zamawiającego i na stronie 
internetowej: www.szpitalbiala.pl w BIP zakładka Zamówienia Publiczne. 
2. Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach za pomocą e-maila lub 
faxu zapisanych w ofercie Wykonawcy. 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do  postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 

Moniuszki 8, 48-210 Biała; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Tadeusz 

Tracz, iod@szpitalbiala.pl, tel. 774388564*; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa sprzętu 

medycznego (rozbudowa): głowica przezprzełykowa dla  Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Białej. 

 , numer postępowania 3/ZP/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO *** ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

_____________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 
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CZĘŚĆ II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
Umowa nr ……../ 2019           

 
Niniejsza umowa została zawarta w dniu .............2019 r. pomiędzy:  
Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Białej ul. Moniuszki 8 wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  0000005532 zwanym w dalszej części umowy 
Zamawiającym reprezentowanym przez: 
Dyrektora  -  Zdzisława Juszczyka,  
a 
……………………………….. z siedzibą w …………………………..wpisanym do KRS  w 
Sądzie Rejonowym ……………… pod numerem ………………….. wysokość kapitału 
zakładowego …… zł, NIP ………….. REGON ……………….. zwanego w dalszej części 
umowy Wykonawcą, 
 
reprezentowanym przez: 

l) ........................................................................................ 
2)  ......................................................................................... 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, została 
zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa .................... (z wyposażeniem, montażem, 
uruchomieniem i szkoleniem personelu w pełnym zakresie przedmiotowym objętym 
instrukcją użytkowania urządzenia.  
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest nowy, kompletny, zgodny ze złożoną 
ofertą, nie ma żadnego uszczerbku, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 
gwarantuje, że sprzęt zostanie zainstalowany i przekazany do użytkownika ze wszystkimi 
niezbędnymi pozwoleniami na użytkowanie.  
3. Formularz ofertowy, formularz parametrów technicznych do niniejszej umowy stanowi jej 
integralną część.  
 

§ 2. 
1. Całkowita końcowa cena przedmiotu zamówienia wynosi:  
cena netto::......................... zł (słownie: ......................... złotych)  
Podatek VAT .... % Cena brutto: .................... zł (słownie: ................ złotych)  
2. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił wszystkie koszty związane z 
realizacją niniejszej umowy.  
3. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie  
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po uprzednim dokonaniu odbioru przedmiotu  
umowy przez Zamawiającego, tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.  
4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy. Zapłata 
wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni od daty  
otrzymania faktury VAT, po uprzednim spełnieniu warunków określonych w ust. 3.  
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5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego  
Zamawiającego.  
 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie 6 tygodni od 
daty podpisania umowy.  
2. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony, wniesiony i zamontowany w miejscu i w 
pomieszczeniu dokładnie wskazanym przez Zamawiającego, przy pomocy sprzętu i personelu  
należącego do Wykonawcy.  
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Zamawiającego  
oraz odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) za sprzęt do czasu jego formalnego  
przyjęcia przez Zamawiającego.  
4. Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie transportem Wykonawcy na jego  
koszt i ryzyko.  
5. Przyjęcie wykonania dostawy nastąpi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i  
zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych 
pracowników Wykonawcy i Zamawiającego.  
6. Do protokołu odbioru Wykonawca załączy:  
a) gwarancję (kartę gwarancyjną wraz z zasadami świadczenia usług gwarancyjnych),  
b) instrukcje obsługi w języku polskim – 2 egz.,  
c) wypełniony paszport techniczny,  
d) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi w okresie gwarancji oraz  
usługi pogwarancyjne na terenie Polski (wraz z danymi teleadresowymi i kontaktowymi),  
e) informację o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta 
przeglądów urządzenia – 2 egz.,  
f) aktualny dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem 
medycznym i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa – 2 egz.,  
g) aktualny certyfikat CE (deklaracja zgodności z CE) – 2 egz.  
7. W przypadku, gdyby termin wykonania dostawy został z winy Wykonawcy przekroczony o 
więcej niż 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, po wcześniejszym 
wezwaniu do należytej realizacji umowy.  
 

§ 4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego  
w pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją użytkowania aparatu oraz udzielenia  
niezbędnych informacji o możliwościach i zagrożeniach wynikających z użytkowania 
urządzenia w terminie do 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego lub w  
innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.  
2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić imienne zaświadczenie o przeprowadzeniu 
szkolenia z zakresu użytkowania przedmiotu umowy dla każdej przeszkolonej osoby.  
 

§ 5. 
1. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt.......... miesięcznej gwarancji (zgodnie ze 
złożoną ofertą) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  
2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać obsługę serwisową w dni robocze, tj. od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00  
3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy sprzętu przez cały okres gwarancji w  
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ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. O terminie  
przeprowadzania przeglądów technicznych, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi 
pisemnie Zamawiającego.  
4. Wykonawca przez okres gwarancji będzie bezpłatnie usuwał wszystkie awarie sprzętu (z 
wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) wraz z bezpłatną wymianą wszystkich części i 
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do usunięcia awarii.  
5. Do wykonywania naprawy Wykonawca użyje części nowych, nieużywanych o parametrach 
techniczno-użytkowych dostosowanych do danego typu sprzętu.  
6. W okresie gwarancji trzy wymiany tej samej części/podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z  
winy użytkownika) powodują wymianę urządzenia na nową.  
7. Zamawiający wymaga gwarancji na wymienione części lub podzespoły. Okres gwarancji  
na wymienione elementy nie może być krótszy niż okres gwarancji na nowe urządzenie licząc  
od momentu wymiany danej części /podzespołu.  
8. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może 
być dłuższy niż 2 dni robocze . Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd 
przedstawiciela Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w której jest zainstalowany aparat 
w celu wykonania naprawy aparatu lub jego części. Zamawiający uznaje za reakcję 
serwisową zapewnienie na swój koszt transportu kurierem urządzenia do i z serwisu oraz 
połączenie serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej,  
natomiast nie uznaje zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez rozmowę telefoniczną.  
9. Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia awarii dla napraw w Polsce i 12 dni roboczych dla napraw poza Polską 
10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni  
roboczych, sprzętu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany 
sprzęt.  
11. Przedmiot zamówienia objęty umową podlega rękojmi na zasadach określonych w 
Kodeksie Cywilnym.  
12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się odebrać uszkodzony sprzęt  z siedziby  
Zamawiającego i przetransportować go do/z serwisu na własny koszt i ryzyko. , Zamawiający  
dopuszcza wykreślenie wymogu przybycia do siedziby Zamawiającego celem odebrania  
uszkodzonego sprzętu z siedziby Zamawiającego i przetransportowania go do/z serwisu na  
własny koszt i ryzyko w przypadku zaoferowania bezpłatnego transportu kurierem urządzenia 
do i z serwisu i wypełnionych listów przewozowych . 
13. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonać ilość 
przeglądów zalecaną przez producenta sprzętu  
14. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim 
tygodniu okresu gwarancji urządzenia.  
15. Wykonawca po wykonaniu każdego przeglądu wystawia certyfikat, jeżeli stan techniczny  
aparatu jest prawidłowy. Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądu Wykonawca 
usuwa zgodnie z warunkami umowy, po czym przeprowadza przegląd techniczny zakończony  
wystawieniem certyfikatu potwierdzającego pełną sprawność techniczną aparatu.  
16. Każda naprawa i przegląd gwarancyjny powinny być udokumentowane raportem 
serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego 
użytkownika i wpisem do paszportu technicznego.  
17. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz 
autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 8 lat od daty dostawy 
przedmiotu umowy.  
18. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a kartą gwarancyjną,  
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pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie.  
 

§ 6. 
1. Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy jeżeli:  
a) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub 
likwidacyjne,  
b) zostanie wydany nakaz sądowy zajęcia majątku Wykonawcy,  
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania dostaw,  
2. Wykonawcy przysługuje odstąpienie od umowy jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty z  
tytułu wykonanych dostaw w okresie …… dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej  
umowy.  
 

§ 7. 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
2. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu:  
a) w przypadku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem  
30-dniowego okresu wypowiedzenia,  
b) w przypadku jej wypowiedzenia przez Zamawiającego w związku z nieterminowym jej 
realizowaniem lub z naruszeniem standardów jakości dostarczonego sprzętu z zachowaniem 
30-dniowego okresu wypowiedzenia.  
 

§ 8. 
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia następujących zmian do umowy:  
a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
b) zmiana miejsca dostawy przedmiotu zamówienia,  
c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 
d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
2. Zmiany do umowy następować będą w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.  
3. Zmiana do umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą Zamawiającego i 
Wykonawcy.  
 

§ 9. 
1. W przypadku niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego jakości dostarczanego aparatu  
lub nieterminowej dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie może przekroczyć 
10% wartości umowy.  
2. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności za wykonaną dostawę o koszt kary  
umownej z tytułu nieterminowej dostawy lub niewystarczającej jakości elementów 
przedmiotu umowy, na prośbę Wykonawcy naliczenie kary umownej nastąpi poprzez 
wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.  
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto 
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych, 
przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym, a także przeszkolenia 
pracowników, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia 
urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy, Zamawiający odstąpi od 
naliczania kar z tytułu zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych. 
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie z tytułu wykonanych dostaw przez Zamawiającego,  
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Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości 0,2% za każdy 
dzień zwłoki. Wysokość kary nie może jednak przekroczyć 10% wartości umowy. 
5. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, to 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego 
umową. 
6. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający to 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
określonego niniejsza umową. 
 

§ 10. 
W razie zaistnienia istotnej zmiany, okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
 

§ 11. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem ich nieważności. 
 

§ 12. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa 
Zamówień Publicznych oraz Kodeksy Cywilnego wraz z przepisami odrębnymi mogącymi 
mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 
 

§ 13. 
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać 
polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska poddadzą rozstrzygnięciu 
Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 

§14. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym ze stron. 
 
 
 
 
 
      Zamawiający                                                                                        Wykonawca 
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CZĘŚĆ III – Wzory formularza oferty, formularza cenowego i załączników 

do oferty 

               
                                                                                                                             Załącznik nr 1 
 
Miejscowość …………………….. dnia ………………………… 
 
 
....................................... 
pieczęć wykonawcy/ów 
 
 
OFERTA 

Do  

……………………………………………. 

ul. …………………………………… 

Kod………………… miejscowość …………………….. 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Dostawa sprzętu medycznego 

(rozbudowa): głowica przezprzełykowa dla  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.” 

składamy ofertę przetargową 

……………………………………………............................………………………………… 
(Nazwa Wykonawcy/ów) 

……………………………………………............................………………………………… 
(Adres Wykonawcy/ów) 

……………………………………………............................………………………………… 
(Telefon, fax.) 

……………………………………………............................……………………………… 
(Adres strony internetowej) 

……………………………………………............................……………………………….. 
(Adres e-mailowy) 

……………………………………………............................………………………………… 
(NIP) 

……………………………………………............................………………………………… 
(Regon) 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Wartość brutto ........................... PLN, w tym VAT ...........% 

Termin płatności ………. dni 

Okres gwarancji ………… miesięcy 



SIWZ nr sprawy 4/ZP/2019 

 

1. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia jest zgodny z załączonym FORMULARZEM  

PARAMATRÓW TECHNICZNYCH. 

2. Wyrażam/y zgodę na realizację umowy przez okres 6 tygodni od daty zawarcia umowy lub 

do czasu zrealizowania całej dostawy. 

3. Akceptuję/emy terminy realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SIWZ. 

4. Oświadczam/y, że zaoferowane cena jednostkowa na przedmiot zamówienia nie ulegną 

zmianie przez cały okres trwania umowy. 

5. Akceptuję/emy warunki płatności narzucone przez Zamawiającego w SIWZ. 

6. Oświadczam/y, że: 

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z 

warunkami określonymi w SIWZ  

-  zapoznałem/liśmy się z SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy, 

- zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Uważam/y się za związanego ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert przetargowych. 

8. Oświadczam/y, że zamówienie zamierzam(y)/nie zamierzam(y)*) realizować przy pomocy 

podwykonawców w zakresie: …........................................ 

 

* ) niewłaściwe skreślić 

9. Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składam/y na ….. kolejno ponumerowanych stronach. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

............................................................. 
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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                                                                                                                           Załącznik nr 2 
 
…………………………………… 
      Nazwa i adres Wykonawcy 
                (pieczątka) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Dostawa sprzętu medycznego (rozbudowa): głowica przezprzełykowa dla  Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej.” 

działając w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… , 

1. Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

 

 

 

 

……………………………. dnia …………………………… roku 

          

                                                                                       ………………………………………… 
                                                                                             (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 

UWAGA: Niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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      …………………………………… 
      Nazwa i adres Wykonawcy 
                (pieczątka) 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

„Dostawa sprzętu medycznego (rozbudowa): głowica przezprzełykowa dla  Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej.” 

działając w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………………

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

oświadczam, że spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

……………………………. dnia …………………………… roku 

          

 

 

 

                                                                                       ………………………………………… 
                                                                                              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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…………………………………….. 

      Nazwa i adres Wykonawcy 
                (pieczątka) 
 
 
 
 

INFORMACJA  O  PRZYNALE ŻNOŚCI  DO  TEJ  SAMEJ  GRUPY 
KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
Nazwa zadania:  „Dostawa sprzętu medycznego (rozbudowa): głowica przezprzełykowa 

dla  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.” 

 

Zgodnie  z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że firma którą 
reprezentuję: 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy) 
 
 
- nie należy do grupy kapitałowej⃰) 

- należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładam w załączeniu listę podmiotów  
  należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  
  Prawo zamówień publicznych⃰) 

 
⃰) niepotrzebne skreślić 
 
 
………………………… dnia …………………….. 
 
 
 
 
                                                                              ……………………………………….. 
                                                                                    (imię i nazwisko, pieczątka) 
 
 
UWAGA: 
Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy 
Prawo zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
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                                                                                                                           Załącznik nr 5 
 
…………………………………… 
      Nazwa i adres Wykonawcy 
                (pieczątka) 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Dostawa sprzętu medycznego (rozbudowa): głowica przezprzełykowa dla  Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej.” 

działając w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… , 

1. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty nie prowadzi do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego zgodnie zobowiązującymi przepisami o podatku od 

towarów i usług.⃰) 

2. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od 

towarów i usług w zakresie dotyczącym: 

a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

b) importu usług lub towarów, 

c) mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT⃰), 

w zakresie następujących towarów: 

1. …………………………………………, wartość bez podatku VAT ……………… 

2. …………………………………………, wartość bez podatku VAT ……………… 

3. …………………………………………., wartość bez podatku VAT ……………... 

 
⃰) niepotrzebne skreślić 
 

……………………………. dnia …………………………… roku 

          

                                                                                       ………………………………………… 
                                                                                             (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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                                                                                                                                  Załącznik nr 6 

 
 

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

ROZBUDOWY ECHOKARDIOGRAFU KLASY PREMIUM 

 
 

Dane ogólne 

Producent Podać  

Kraj Podać  

Dystrybutor / Oferent Podać  

 
 

Lp. Parametry wymagane aparatu Parametr wymagany Wartość oferowana 

1. 
Rozbudowa posiadanego 
echokardiografu klasy Premium – 
HITACHI ALOKA LISENDO 880 

  

1.  Głowica matrycowa przezprzełykowa 
3D/4D  wraz z oprogramowaniem 3D/4D 

Podać typ  

2.  Częstotliwość pracy min. 1,0 MHz – 10,0 
MHz 

 

3.  Liczba elementów min. 3000  

4.  Kąt skanu min. 90 stopni  

2. Inne   

1 Gwarancja Min. 12 miesięcy  

2 Certyfikat CE TAK  

3 Autoryzacja producenta na serwis i 
sprzedaż zaoferowanej głowicy na terenie 
Polski (dokumenty załączyć) 

TAK  

 

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, 

jakie są przedstawione w rubryce „PARAMETR WYMAGANY”. Niespełnienie tego warunku 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 
 
……………… dnia ………… roku 

 

 

                                                                                         ………………………………………… 
                                                                                             (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 


