
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

Świętochłowice, 29 listopada 2010 r.

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                             46/ZA/10 

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach   ogłasza   przetarg  nieograniczony   
na  dostawę  urządzeń medycznych.

wymagany czas realizacji zamówienia:   ..................          7 dni od daty podpisania umowy
        
                                                                          
termin składania ofert:……………………………               9 grudnia 2010 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert:……………………………                 9 grudnia 2010 r. godz. 10:30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

miejsce  składania   ofert: Zespół  Opieki  Zdrowotnej w Świętochłowicach  ul.  Chorzowska  38 
sekretariat- pokój nr 2.

miejsce otwarcia ofert:      Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 
sala konferencyjna – pokój nr 5.
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osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej                        -              Karina Kabalec
tel. 32/ 245 25 28 w godzinach od 12:00 - 14:00                          
fax. 32/ 770 74 35
karina.kabalec@zoz.net.pl

w zakresie przedmiotu zamówienia :  
tel. 32/ 245 25 28 w godzinach od 12:00 - 14:00                                 -              Karina Kabalec 
fax. 32/ 770 74 35
karina.kabalec@zoz.net.pl  

                                 
kryteria oceny ofert: 

cena      -       100%

postępowanie prowadzone jest   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo 
Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

załączniki:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późń. zm) - Załącznik 
nr 1.

2. Opis przedmiotu zamówienia- parametry techniczne.
3. Wzór umowy  - Załącznik nr 2.
4. Oświadczenie o braku  podstaw  do wykluczenia o którym mowa w  art.  24 ust. 1  i  2 Ustawy z dnia 29  stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).- Załącznik nr 3.
5. Wykaz wykonanych dostaw  - Załącznik nr 4.
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo Zamówień 
Publicznych,  w trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  zamówienia  poniżej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

Dostawa  urządzeń medycznych.

Opis  przedmiotu zamówienia 

Przedmiot   zamówienia   określony   według   Wspólnego  Słownika   Zamówień   Publicznych
(CPV) kodami:  
33100000-1 - Urządzenia medyczne
33192100-3 - Łóżka do użytku medycznego
33164100-8 - Kolposkopy
33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne
33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekujące i higieniczne 

Zakres zamówienia obejmuje IV części (pakietów) – Załącznik nr 1.

Pakiet I - Kolposkop  o  parametrach  technicznych  wyszczególnionych  w opisie 
przedmiotu zamówienia- załączniku nr 1.1 do Pakietu I.

Pakiet II - Łóżko  porodowe o  parametrach  technicznych  wyszczególnionych  w opisie 
przedmiotu zamówienia- załączniku nr 1.2 do Pakietu II.

Pakiet III - Aparat  do  elektrochirurgii  z  modułem  argonowym  o  parametrach 
technicznych  wyszczególnionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia- 
załączniku nr 1.3 do Pakietu III.

Pakiet IV - Myjka  ultradźwiękowa  do  osprzętu  endoskopowego  o  parametrach 
technicznych  wyszczególnionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia- 
załączniku nr 1.4 do Pakietu IV.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Urządzenia medyczne dostarczone zostaną do Szpitala Powiatowego w terminie 7 dni od daty 
podpisania umowy transportem własnym Wykonawcy wraz z wniesieniem i zainstalowaniem 
urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odbiór urządzeń potwierdzony zostanie 
przez Wykonawcę oraz Zamawiającego protokołem zdawczo- odbiorczym.

2. Bezpośrednio po dostarczeniu urządzeń medycznych Wykonawca zobowiązany jest przeprowa-
dzić bez odrębnego wynagrodzenia szkolenie personelu w obsłudze danego sprzętu. Szkolenie 
winno być zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym umiejętność obsługi 
i użytkowania danego sprzętu.

3. Urządzenia medyczne muszą być dostarczone do Szpitala Powiatowego fabrycznie nowe, kom-
pletne po zamontowaniu gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane 
do istniejących instalacji, oznakowane, powinny posiadać instrukcję użytkowania, gwarancję i 
dokumentację w języku polskim.
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4. Wykonawca zobowiązany jest  powiadomić Zamawiającego faxem lub telefonicznie z co naj-
mniej 1 dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostarczenia urządzenia medycznego 
do Szpitala Powiatowego.

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni od daty podpisania umowy.

Rozdział  4.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania   uprawnień  do   wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 
stycznia  2004  r. Prawo Zamówień (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

W  celu  spełnienia  powyższego  warunku  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  wykaz 
wykonanych  dostaw  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  warunku  wiedzy  i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania  i  odbiorców  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy zostały 
wykonane należycie. 
Wykonawca wykaże wykonanie minimum 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom 
stanowiącym  przedmiot  zamówienia  w  w/w okresie  z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat 
wykonania  i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy  zostały  wykonane 
należycie.

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z  dnia 29 
stycznia  2004  r. Prawo Zamówień (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z  dnia 29 
stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z pózn. 
zm.).

Ocena  spełnienia  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia/nie  spełnia” 
w oparciu  o  informacje  zawarte   w  dokumentach  i  oświadczeniach,  jakie  mają  dostarczyć 
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Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  i wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli  wykonawca  polegać  będzie  na  wiedzy,  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków,  zobowiązany  jest  udowodnić 
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Rozdział  5.    Oświadczenia  i  dokumenty wymagane od Wykonawców w celu  potwierdzenia   
spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu,  wykazania  braku podstaw do wykluczenia 
z     postępowania  oraz  potwierdzenia,  iż  Wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonania   
określonej działalności lub czynności     

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wska-
zanych w Rozdziale 4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania winien 
złożyć następujące dokumenty:

a) Wypełniony  formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o któ-
rych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Pu-
blicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z pózn. zm.) – Załącznik nr 1.

b) Zaakceptowany Opis przedmiotu zamówienia- Parametry techniczne.
c) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składa-
nia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- z poda-
niem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumen-
tu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  zostały  wykonane  należycie  
– Załącznik nr 4.

Wykonawca wykaże wykonanie minimum 3 odpowiadających swoim rodzajem dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia w w/w okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat  wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające,  że dostawy zostały 
wykonane należycie.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający 
wymaga przedłożenia:

a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 j.t. z pózn. zm.)– Załącznik nr 3.

b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759 j.t. z pózn. zm.),  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie  art.  24  ust.  1  pkt  2 Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z pózn. zm.).

c) Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika urzędu  skarbowego 
potwierdzającego,  że  Wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.
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d) Aktualnego  zaświadczenia   właściwego oddziału Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega  z  opłacaniem  składek na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.

e) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4—8 Ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z pózn. zm.) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

f) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z pózn. zm.) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 w/w ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania 
tych  osób  nie  wydaje  się  takich  zaświadczeń  -  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

3. Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

a) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b, c, d i f składa dokument lub 
dokumenty,  wystawione w kraju, w którym  ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-
łożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu.

b) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt e), składa zaświadczenie właściwe-
go organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania oso-
by,    której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy 
z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 j.t. z pózn. zm.).

Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit a) ppkt 1 i 2 oraz ust.  3 lit b) powinny być wystawione nie 
wcześniej   niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu   składania  ofert.  Jedynie  w  przypadku 
dokumentu o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na  ubezpieczenie społeczne 
i  zdrowotne  albo  potwierdzającego,  że  Wykonawca  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub    rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania 
decyzji właściwego   organu, wymagane jest wystawienie dokumentu  nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli  w miejscu zamieszkania osoby lub w  kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  wyżej  zastępuje  się  je dokumentem 
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zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia  osoby, w  którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce 
zamieszkania. 

4. W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a) Certyfikat zgodności CE.
b) Wpis  lub  zgłoszenie  do  rejestru  wyrobów  medycznych-  jeśli  jest  wymagane,  lub 

oświadczenie o zwolnieniu z posiadania stosownego wpisu (jeżeli jest wymagane).
c) Ulotkę informacyjną urządzenia w języku polskim.

5. Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona 
w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy.  Pełnomocnictwo należy przedłożyć  w oryginale 
lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.           

   
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i  w zakresie  przez niego wskazanym jest  zobowiązany 
wykazać odpowiednio,  nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29   stycznia 2004  r. Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z 
pózn. zm.) i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29   stycznia 2004  r.  Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.
Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  przedstawić  dokumentów  dotyczących 
sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej  wymaganych  przez  Zamawiającego,  może przedstawić  inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 29   stycznia 2004  r.  Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. 
z  pózn.  zm.)  polega  na  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów  na  zasadach  wyżej 
określonych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 
2009 Nr. 226, poz. 1817).

Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr. 226, poz. 1817), kopie 
dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
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Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane   wraz  z tłumaczeniem  na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
Zamawiający  będzie  żądał   przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu  będzie  nieczytelna 
lub  budzić  wątpliwości co do jej prawdziwości.  

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  Wykonawcy 

ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania  ich  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia 
albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 
w pkt 1.

4. Jeżeli  oferta  Wykonawców   ubiegających   się   wspólnie  o  udzielenie  zamówienia   została 
wybrana,  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców

Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
29   stycznia 2004  r.  Prawo      Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t . z 
pózn. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, a podmioty te 
będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy 
przedstawienia  w odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumentów  wymienionych  w  §  2  ust.  1 
Rozporządzenia   Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2009  r.  w  sprawie  rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr. 226, poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 29   stycznia 2004  r.  Prawo      Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759  
j.t.  z  pózn.  zm.),  polega  na  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów  na  zasadach  wyżej 
określonych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2009 Nr. 226, poz. 1817).

Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających.

Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami 

Wzajemne  porozumiewanie  się  oraz  przekazywanie  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień, 
informacji i dokumentów  odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać   oświadczenia i inne 
dokumenty  faksem lub  drogą  elektroniczną,  a  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
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Wykonawcy  mający  zamiar  skorzystać  z  uprawnień  do  wglądu  w  dokumenty  postępowania, 
powinni  złożyć  wniosek  w powyższej  sprawie  i  ustalić  telefonicznie  termin  spotkania  z  osobą 
uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- Karina Kabalec tel.: 32/ 245 25 28, fax. 32/ 770 74 35, 
e-mail: karina.kabalec@zoz.net.pl.

Rozdział  10. Przygotowanie oferty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie 
ponoszą solidarną   odpowiedzialność   za  niewykonanie  lub   nienależyte wykonanie zamówienia. 
Oferta   winna   być   złożona  z   zachowaniem   formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod rygorem 
nieważności.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku  obcym  należy  składać  zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy 
Wykonawca może złożyć  tylko  jedną ofertę.  Zamawiający wymaga,  aby każda zapisana  strona 
oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. 
Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Treść 
oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy złożyć 
na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1, wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu 
warunków umowy zgodnych  ze wzorem, stanowiącym   Załącznik nr 2.
Do  oferty  winny  być   dołączone  wszystkie  dokumenty  wymagane  postanowieniami zawartymi 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta   winna   być  podpisana   przez   osoby   uprawnione   do  składania  oświadczeń  woli  
i  zaciągania   zobowiązań  w imieniu  Wykonawcy.  Umocowanie  do  złożenia  oferty  winno  być 
dołączone do oferty, o ile  nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca  umieści  ofertę w zamkniętej  kopercie  i  opisze  w  następujący sposób: nazwa  
i adres Wykonawcy  z  dopiskiem:

„Dostawa  urządzeń medycznych”

Wykonawca może  zastrzec,  że  nie  mogą  być  udostępnione   innym  uczestnikom postępowania 
informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  Ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może  zastrzec informacji, o których 
mowa art. 86 ust. 4 -Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej 
kopercie z dopiskiem “  tylko do wglądu przez komisję przetargową.”           
W  przypadku  braku  powyższego  zapisu,  Zamawiający  uzna,  że  wszystkie  informacje  złożone 
w ofercie są w pełni jawne. 

Rozdział 11  .     Sposób obliczenia ceny oferty  

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę.
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Oferowana   cena   powinna   być   sporządzona  w  oparciu  o  niniejszą  Specyfikację  Istotnych 
Warunków Zamówienia  i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu 
przedmiotu zamówienia.

Rozdział 12.   Język postępowania

Postępowanie  jest  prowadzone  w  języku  polskim.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku 
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

Rozdział     13  .   Miejsce i termin składania ofert  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, 
ul.  Chorzowska 38-  sekretariat-  pok.  nr  2  w terminie  do  9  grudnia  2010  r.  do  godz.  10:00. 
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 14.  Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 grudnia 2010 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego -  Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- pok. nr 5 (sala konferencyjna).
Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach.

 Rozdział 15. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia  oraz poniósł  lub może ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia  przez  Zamawiającego 
przepisów ustawy – zgodnie z zapisami Działu VI „Środki Ochrony Prawnej” (art. 179 – art. 198 g) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 
j.t. z późn. zm.). Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) Odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z pózn. zm.), przesyłając jego treść Zamawiającemu w for-
mie pisemnej, celem zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego 
wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Rozdział 16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty komisja  przetargowa będzie kierować się następującym 
kryterium:
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Kryterium

   1.  cena 

Waga (%)

      100 %

    
                  

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych będą oceniane według następujących 
kryteriów i wag:

Kryterium – cena  brutto – 100%

Cena  brutto najniższa wśród ofert 
---------------------------------------------------- x 100 pkt. 
Cena  brutto  danego Wykonawcy        

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z pózn. zm.).

Rozdział 17.  Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 

poprawek,
- 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.

Rozdział 18. Termin związania  ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. 
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.

Rozdział 19. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy  (firmy)  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy 
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Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2. Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  
i prawne;

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne;

4. terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 j.t.  z pózn. zm.),  po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieszcza  informacje,  
o których mowa wyżej w pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego  www.zoz.net.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 j.t. z pózn. zm.) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty   zostanie  przesłane 
Wykonawcy  faksem,  a  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdzi  fakt  ich 
otrzymania.  Jeżeli  zawiadomienie  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty zostało przesłane  w inny 
sposób niż wyżej wymieniony Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w 
terminie 10 dni.  Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 
Zamawiający  może   zawrzeć  umowę  w sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem w/w 
terminu.  Może to uczynić również w przypadkach, o których mowa w  art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.  a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 
j.t. z pózn. zm.).

Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w sprawie 
zamówienia  publicznego,  Zamawiający  na  podstawie  art.  94  ust.  3  Ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia  postępowania,  o  których  mowa 
w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t . z 
pózn. zm.).

Rozdział 20. Tryb udzielania wyjaśnień

Pani  Karina  Kabalec  tel.  32/  245  25  28,  fax.  32/  770  74  35,  telefonicznie,  faxem lub  drogą 
elektroniczną, w zakresie procedury przetargowej oraz opisu przedmiotu zamówienia w godzinach 
od 10:00 do 12:00.

Wykonawca może zwrócić się   do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia.  Zamawiający jest  obowiązany udzielić  wyjaśnień niezwłocznie,  jednak 
nie później  niż na 2 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 tj. do 
dnia 6 grudnia 2010 r. do godz. 24:00.
Jeżeli  wniosek o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  wpłynął  po 
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje  Wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza 
na  stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający 
przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  Specyfikację  Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.
Jeżeli  zmiana  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  prowadzi  do  zmiany  treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej 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 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej www.zoz.net.pl. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień Publicznych stosuje 
się odpowiednio.

Rozdział  21.  Adres  poczty  elektronicznej,  adres  strony  internetowej  niezbędny  do 
porozumienia się drogą elektroniczną

1. Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@zoz.net.pl
2. Adres strony internetowej: http://www.zoz.net.pl

Świętochłowice, dnia 29 listopada 2010 r.

Sporządził:                                                                                                                       Zatwierdził:
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Pakiet I- Kolposkop
              

Lp. Asortyment Ilość Cena 
jednostkowa 
netto

Wartość 
netto

VAT % Wartość brutto Producent

1. Kolposkop
O parametrach technicznych 
wyszczególnionych w opisie przedmiotu 
zamówienia- załączniku nr 1.1.  

  1 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1.  Oświadczamy,  że  zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ)  wzór  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  
 - w przypadku wyboru   naszej  oferty- do   zawarcia umowy  o  niniejszej  treści  w   miejscu  i   terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Oświadczamy,  że  nasza  Firma  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  w  tym  zawarte  w  art.  22  ust.  1  Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t . z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

               Ogółem wartość  zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto

Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

               Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto

Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet II- Łóżko porodowe
              

Lp. Asortyment Ilość Cena 
jednostkowa 
netto

Wartość 
netto

VAT % Wartość brutto Producent

1. Łóżko porodowe
O parametrach technicznych 
wyszczególnionych w opisie przedmiotu 
zamówienia- załączniku nr 1.2.  

  1 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1.  Oświadczamy,  że  zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ)  wzór  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  
 - w przypadku wyboru   naszej  oferty- do   zawarcia umowy  o  niniejszej  treści  w   miejscu  i   terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Oświadczamy,  że  nasza  Firma  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  w  tym  zawarte  w  art.  22  ust.  1  Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

               Ogółem wartość  zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto

Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

               Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto

Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
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Pakiet III- Aparat do elektrochirurgii 

              

Lp. Asortyment Ilość Cena 
jednostkowa 
netto

Wartość 
netto

VAT % Wartość brutto Producent

1. Aparat do elektrochirurgii z modułem 
argonowym
O parametrach technicznych 
wyszczególnionych w opisie przedmiotu 
zamówienia- załączniku nr 1.6.  

  1 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1.  Oświadczamy,  że  zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ)  wzór  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  
 - w przypadku wyboru   naszej  oferty- do   zawarcia umowy  o  niniejszej  treści  w   miejscu  i   terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Oświadczamy,  że  nasza  Firma  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  w  tym  zawarte  w  art.  22  ust.  1  Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t . z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

               Ogółem wartość  zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto

Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

               Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto

Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet IV- Myjka ultradźwiękowa

              

Lp. Asortyment Ilość Cena 
jednostkowa 
netto

Wartość 
netto

VAT % Wartość brutto Producent

1. Myjka ultradźwiękowa do osprzętu 
endoskopowego
O parametrach technicznych 
wyszczególnionych w opisie przedmiotu 
zamówienia- załączniku nr 1.7.  

  1 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1.  Oświadczamy,  że  zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ)  wzór  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  
 - w przypadku wyboru   naszej  oferty- do   zawarcia umowy  o  niniejszej  treści  w   miejscu  i   terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Oświadczamy,  że  nasza  Firma  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  w  tym  zawarte  w  art.  22  ust.  1  Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

               Ogółem wartość  zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto

Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

               Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto

Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 1.1. do Pakietu nr I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Kolposkop
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Powiększenie całkowite min. 3 
parametry: 
- min. 4x, 6x, 10x, lub
- min. 3x, 5x, 7x

TAK (podać)

2. Ogniskowa obiektywu: min. 100 mm TAK (podać)
3. Pole widzenia: min. 22 mm TAK (podać)
4. Głębia ostrości: min. 4 mm TAK (podać)
5. Indywidualna korekcja dioptryjna 

okularów
TAK

6. Dwa okręgi pomiarowe w okularze TAK
7. Wbudowany zielony filtr TAK
8. Regulacja ostrości obrazu TAK
9. Preferowane oświetlenie: LED TAK

10. Wbudowane pokrętło zmiany 
intensywności oświetlenia

TAK

11. Regulacja wysokości głowicy TAK
12. Złącze kuliste umożliwiające ruch 

kątowy kolumny w zakresie 270o 
TAK

13. Podstawa jezdna na kółkach TAK
Dodatkowe

14. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
15. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych (jeżeli jest 
wymagane)

TAK

16. Paszport techniczny TAK
17. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z powyższej tabeli  podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe  do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

  
…………………………………………..

                                                                                                                                        Podpis
                        (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 1.2. do Pakietu nr II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Łóżko porodowe 
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Fotel  składający  się  z  fotela 
przejezdnego oraz wsuwanego wózka 
na podstawie przejezdnej 

TAK

2. Fotel  +  wózek  współpracujący  ze 
sobą  –  możliwość  połączenia 
czasowego

TAK

3. Możliwość wprowadzenia wózka pod 
część fotelowa i połączenia z niż na 
stałe

TAK

4. Możliwość  uzyskania  pozycji 
łóżkowej  przy  pełnym  wysuwie 
wózka i zrównaniu poziomu wózka z 
fotelem

TAK

5. Długość  fotela  w  pozycji  łóżkowej: 
2200 mm ( + 30 mm ).

TAK

6. Długość  fotela  z  wsuniętym 
wózkiem: 1680mm ( + 30 mm ).

7. Całkowita szerokość fotela: 880 mm 

( + 30 mm ).

TAK

8. Regulacja  wysokości  ramy  leża 
fotela: 610 do 980 mm (+30 mm ).

TAK

9. Regulacja  wysokości  ramy  leża 
wózka: 340 do 680 mm (+30 mm ).

10. Kąt uniesienia oparcia pleców:  700 

( + 50 ).

TAK

11. Przechył Trendelenburga :  150  

( + 30 ).

TAK

12. Kąt  uniesienia  segmentu   siedziska 
fotela:  200  ( + 30 ).

TAK

13. Regulacja wysokości części fotelowej 
za  pomocą  siłownika  elektrycznego, 

TAK
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sterowanego z pilota nożnego.

14. Regulacja  segmentu  oparcia  pleców 
części fotelowej za pomocą siłownika 
elektrycznego,  sterowanego  z  pilota 
nożnego. 

TAK

15. Regulacja  pozycji  Trendelenburga 
części fotelowej za pomocą siłownika 
elektrycznego  sterowanego  z  pilota 
nożnego

TAK

16. Regulacja  segmentu  siedziska  za 
pomocą  siłownika  elektrycznego, 
sterowanego z pilota nożnego. 

TAK

17. Funkcje  elektryczne  sterowane 
również z pilota przewodowego oraz 
centralnego panelu sterującego

TAK

18. Regulacja  wysokości  wózka  za 
pomocą kolumny elektrycznej

TAK

19. Wbudowany  akumulator  do 
rezerwowego  sterowania  fotelem  i 
wózkiem

TAK

20. Fotel przejezdny z centralną blokada 
kół  oraz  wózek  z  indywidualną 
blokadą kół

TAK

21. Konstrukcja  ze  stali  lakierowanej, 
osłonięta obudową z tworzywa.

TAK

22. Materace  z  pianki  poliuretanowej 
spienionej.  Pokrowiec na materace  z 
tkaniny  oddychającej,  nie 
przepuszczającej wilgoci.

TAK

23. Wyposażenie łóżka:
- materac na fotel
- materac na wózek
- miska  ginekologiczna  ze 

stali nierdzewnej
- oparcie pod stopy      
- uchwyt rąk
- pilot nożny

TAK

24. Powierzchnie  łóżka  łatwe  do 
czyszczenia i dezynfekcji. 

TAK

Dodatkowe
1. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
2. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych (jeżeli jest 
wymagane)

TAK

3. Paszport techniczny TAK
4. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z powyższej tabeli  podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” 
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stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe  do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

  
…………………………………………..

                                                                                                                                        Podpis
                        (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 1.3. do Pakietu nr III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Aparat do elektrochirurgii z modułem argonowym
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Urządzenie działające w trybie mono- 
i bipolarnym

TAK

2. Aparat z możliwością pracy w osłonie 
argonu

TAK

3. Wymiary max 450 x 400 x 200 mm TAK (podać)
4. Napięcie zasilania 230V (+/- 10%), 

50 Hz, standardowa sieć elektryczna
TAK (podać)

5. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe- 
klasa I, stopień CF

TAK

6. Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
aparatu

TAK

7. System kontroli elektrody neutralnej, 
wyświetlacz poprawnego podłączenia 
elektrody za pomocą wskaźnika 

TAK

8. Sygnalizacja złej aplikacji elektrody- 
informacja dźwiękowa i wizualna

TAK

9. Zabezpieczenie przed impulsem 
defibrylacji zgodnie z normą EN 
60601-1

TAK

10. Praca sterowana włącznikiem nożnym TAK
11. Cyfrowy wyświetlacze mocy [W] TAK
12. Regulacja mocy we wszystkich 

dostępnych trybach pracy aparatu:
- w zakresie 1-20W z krokiem co 1 W
- w zakresie powyżej 20W z krokiem 
co 1 W lub
- w zakresie powyżej 20W z krokiem 
co 5 W

TAK (podać)

13. Sterownik nożny TAK
14. Wizualna i akustyczna sygnalizacja 

nieprawidłowego działania 
urządzenia

TAK

Tryby pracy
15. Cięcie z różnym stopniem hemostazy TAK
16. Cięcie specjalne „polipektomia” TAK
17. Cięcie i koagulacja w osłonie argonu TAK
18. System automatycznego dopasowania TAK

22



mocy ciecia i koagulacji do 
zmiennych parametrów impedancji 
tkanki

19. Program cięcia endoskopowego z 
funkcją naprzemiennego cięcia 
monopolarnego i koagulacji miękkiej 
z regulowanym czasem cięcia i 
koagulacji

TAK

Funkcje argonowe
20. Regulacja wypływu TAK
21. Pomiar ciśnienia TAK
22. Możliwość podłączenia dwóch butli 

argonowych, automatyczne 
przełączenie z pustej butli na pełną

TAK

23. Informacja na wyświetlaczu o 
wartości nastawionego przepływu 
argonu dla koagulacji i odrębne dla 
ciecia z możliwością regulacji

TAK

24. Funkcja napełnienia przewodów 
(przepłukania) argonem przez 
rozpoczęciem pracy

TAK

Dodatkowe
25. Bezpośrednio po montażu- możliwość 

wykonywania zabiegów 
endoskopowych (w tym w osłonie 
argonu)

TAK

26. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
27. Serwis techniczny w Polsce TAK
28. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych (jeżeli jest 
wymagane)

TAK

29. Paszport techniczny TAK
30. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z powyższej tabeli  podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe  do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

 

                   …………………………………………..
                                                                                                                                        Podpis

                        (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)

23



Załącznik nr 1.4. do Pakietu nr IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Myjka ultradźwiękowa do osprzętu endoskopowego
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Pojemność: min. 4L TAK (podać)
2. Częstotliwość min. 40 kHz TAK (podać)
3. Moc układu grzania min. 400W TAK (podać)
4. Regulator temperatury min. 40-80oC TAK (podać)
5. Układ czasowy TAK
6. Zawór spustowy TAK
7. Sterownik mikroprocesorowy TAK
8. Kosz do myjki – 1 szt. TAK

Dodatkowe
9. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)

10. Serwis techniczny w Polsce TAK
11. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych (jeżeli jest 
wymagane)

TAK

12. Paszport techniczny TAK
13. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z powyższej tabeli  podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe  do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

 

                   …………………………………………..
                                                                                                                                        Podpis

                        (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta  dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:
SPZOZ  Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka 

zwanym dalej Zamawiającym

a 

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu 
nieograniczonego” zgodnie z  regulacjami  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) opublikowanego   w Biuletynie 
Zamówień Publicznych  w  dniu ..................... na dostawę  urządzeń medycznych.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ........  
PAKIET……………

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY

§ 2

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli  dane zawarte w ofercie zostaną uznane za 
nieprawdziwe. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń medycznych zgodnie z ofertą z dnia ................... 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Urządzenia medyczne dostarczone zostaną do 
Szpitala Powiatowego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy transportem własnym Wy-
konawcy wraz z wniesieniem i zainstalowaniem urządzeń w miejscu wskazanym przez Zama-
wiającego.  Odbiór  urządzeń potwierdzony zostanie  przez  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego 
protokołem zdawczo- odbiorczym. 

3. Urządzenia medyczne muszą być dostarczone do Szpitala Powiatowego fabrycznie nowe, kom-
pletne, po zamontowaniu gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowa-
ne do istniejących instalacji, oznakowane, powinny posiadać instrukcję użytkowania, gwaran-
cję i dokumentację w języku polskim.

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego faxem lub telefonicznie z co naj-
mniej 2 dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostarczenia urządzenia medycznego 
do Szpitala Powiatowego.

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy i bez dodatkowej zapłaty dostar-
czyć  i zainstalować  urządzenia  medyczne,  i przeprowadzić  szkolenie  personelu,  o  którym 
mowa  w § 5 umowy.
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§ 3

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności za  dostawę  przedmiotu  umowy 
przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, która zostanie 
wystawiona  po  dostarczeniu  przedmiotu  zamówienia,  co  zostanie  potwierdzone  przez 
Zamawiającego  na  pisemnym  -  pod  rygorem nieważności  -   dowodzie  dostawy.  Za  dzień 
zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad 
jakościowych w ciągu 48 godzin - od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na  towar  wolny od wad  
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia re-
klamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§ 5

1. Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia medycznego Wykonawca zobowiązany jest przepro-
wadzić bez odrębnego wynagrodzenia szkolenie personelu w obsłudze danego sprzętu.

2. Szkolenie winno być zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym umiejęt-
ność obsługi i użytkowania danego sprzętu.

§ 6

1. Czas trwania gwarancji wynosi ………….. od momentu dostawy urządzenia medycznego do 
Szpitala Powiatowego potwierdzonego protokołem zdawczo- odbiorczym.

2. Naprawy serwisowe wynikające  z  normalnego  używania  urządzenia  medycznego  w okresie 
gwarancji, nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą przez Wykonawcę bezpłat-
nie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  w przypadku  potrzeby  wymienić  i zamontować 
uszkodzoną część na swój koszt. Czas usunięcia awarii strony ustalają na 48 godzin od momen-
tu pisemnego powiadomienia faxem pod nr tel. ............................ przez Zamawiającego.

3. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest dostar-
czyć, na swój koszt, urządzenie zastępcze.

4. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłasza-
nia awarii droga telefoniczną, faksową pod nr .................... przez 24h/dobę.

5. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu Wykonawca zobowiązany 
jest wymienić ten element na nowy na swój koszt.

6. W okresie  gwarancji  Wykonawca  zapewni  przeprowadzenie  bezpłatnych  przeglądów w ilo-
ściach i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, potwierdzo-
nymi stosownymi wpisami w paszport techniczny.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmio-
tu umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający od-
stąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
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b) w wysokości 3% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy;

c) w wysokości 1% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część 
umowy, za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii zgodnie z § 6 ust. 2;

d) w wysokości 3 % wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część 
umowy za naruszenie zakazów określonych w § 13 umowy.

      
§ 8

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

1. 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.

2. W przypadku, o którym mowa  w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  umowy  w  sposób  wadliwy  lub  sprzeczny 
z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając 
Wykonawcy  w  tym  celu  odpowiedni  termin,  a  po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego 
terminu od umowy odstąpić.

§ 10

Zgodnie z Art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej 
umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki VAT;
c) zmiany numeru katalogowego producenta;
d) zmiany warunków płatności tj. rozłożenia płatności na raty.

   
§ 11

W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy z  dnia  
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. 
zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 96, z późn. 
zm.).          

§12

Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca  w okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy zobowiązuje  się  nie  dokonywać  cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani ustanawiać na nich zastawów lub  zawierać 
co  do  tych  wierzytelności  umów  gwarancyjnych  w trybie  Kodeksu  cywilnego,  w  tym 
w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności.
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§ 14

Integralną częścią umowy jest:
- Oferta;
- Opis przedmiotu zamówienia;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

   

§ 15

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze 
stron.

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY
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       Załącznik nr 3

...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

W imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  …………………………. ,  oświadczam,  że  nie 
podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 
ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t . z późn. 
zm.), które brzmią:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)  wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację  lub których  upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  przez 
likwidację majątku upadłego;
3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem 
zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji właściwego organu;
4)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób  wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób  wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe lub  przestępstwo 
udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku mających  na celu  popełnienie  przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
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za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
lub  posługiwali  się  w celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w  dokonywaniu  tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z pózn. zm.).
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z pózn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą;
3)  złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik 
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

           

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

(miejscowość i data) 

    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
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  ...................................................
  ..................................................                                                                                         Załącznik nr 4
  ...................................................
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
     (nazwa i adres Zamawiającego)

                                                                                                               

                                                                                                            ................................................................
                                                                                                              (miejscowość i data)

WYKAZ  WYKONANYCH DOSTAW 

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu  nieograniczonego  na: „dostawę  urządzeń  medycznych”  w  imieniu  Wykonawcy 
wskazanego powyżej  przedstawiam / my, wykaz wykonanych dostaw.
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Lp.
Nazwa i adres Zamawiającego/ 

Odbiorców
Wartość

     ( w zł brutto )

Opis przedmiotu 
zamówienia Data wykonania

1.

2.

3.

              

………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )

32


	Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
	Opis  przedmiotu zamówienia 
	Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców
	Kryterium
	TAK (podać)
	TAK (podać)
	TAK
	TAK (podać)
	TAK
	TAK (podać)
	TAK


	§ 3
	§ 5
	§ 9
	§ 14
	   
	§ 15
	       Załącznik nr 3
	WYKAZ  WYKONANYCH DOSTAW 
	Wartość


