
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach sp. z o.o.

 
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290         
Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 32.670.000,00 zł

Świętochłowice,  dn. 08.04.2016 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                          22/ZA/16 

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na 
zakup  i  dostawę  wyposażenia  Bloku  Operacyjnego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  
w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  –  zestaw  laparoskopowy  z  resektoskopem  bipolarnym  
i oprzyrządowaniem

wymagany czas realizacji zamówienia:   ………         6 tygodni od daty zawarcia umowy 

                                                                     
termin składania ofert:…………………………           19.04.2016 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert:……………………………         19.04.2016 r. godz. 10:30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 
38, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19.

miejsce otwarcia ofert:  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 
38, sala konferencyjna – pokój nr 17.



osoby upoważnione do kontak  tów z Wykonawcami:  

w zakresie procedury przetargowej:
tel. 32/ 621 95 45 w godzinach od 12:00 - 14:00 
fax. 32/ 621 95 45

- Grzegorz Poliwoda

w zakresie przedmiotu zamówienia:
fax. 32/ 621 95 45

- Andrzej Miciński
Arkadiusz Kucharek

Marcin Gruk

                                
kryteria oceny ofert: 

    cena       -       90%
  termin płatności -       10%

  

postępowanie prowadzone jest   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.).

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 2015 r., poz. 2164 j.t.) - Załącznik nr 1.
2. Wzór umowy  - Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku  podstaw  do wykluczenia, o których mowa w  art.  24 ust. 1  i  2 Ustawy z dnia 29  stycznia  

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 2164 j.t.) - Załącznik nr 3.
4. Wykaz wykonanych-wykonywanych dostaw  - Załącznik nr 4.



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 2015 r., poz. 2164 j.t.).

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

Zakup  i  dostawa  wyposażenia  Bloku  Operacyjnego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  
w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  –  zestaw  laparoskopowy  z  resektoskopem  bipolarnym  
i oprzyrządowaniem

Opis  przedmiotu zamówienia 

Przedmiot  zamówienia  określony  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień  Publicznych  (CPV) 
kodami:

33100000-1 - urządzenia medyczne

Zakres zamówienia obejmuje I pakiet (część)  - Załącznik nr 1.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Dostawa dokonana będzie w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy do:
-  miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Blok Operacyjny wraz ze szkoleniem personelu

2. Własny transport dostawcy do jednostki zamawiającej wraz z wniesieniem towaru na miejsce 
wskazane przez pracownika.

3. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej.
4. Gwarancja na zakupiony sprzęt: minimum 24 miesiące.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: do 6 tygodni od dnia zawarcia 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 Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.).



2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
W  celu  spełnienia  powyższego  warunku  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  wykaz 
wykonanych/wykonywanych  minimum 3 dostaw (rozumianych jako wykonanie umowy w całości 
lub  części)  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  dostawom  stanowiącym  przedmiot 
zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  z  podaniem  wartości,   przedmiotu,  dat 
wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane 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 Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.).

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 2015 r., poz. 2164 j.t.).

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 
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 
wskazanych w Rozdziale  4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania 
winien złożyć następujące dokumenty:

a) wypełniony  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 2015 r., poz. 2164 j.t.) - Załącznik nr 1;

b) wykaz wykonanych/wykonywanych minimum 3 dostaw (rozumianych jako wykonanie 
umowy w całości lub części) odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 
stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  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 załączy 
dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
– Załącznik nr 4.

c) w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby medyczne odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 
dokumenty, dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP asortyment objęty 



zamówieniem w zależności od klasyfikacji danego wyrobu medycznego:
- w przypadku zakwalifikowania produktu do wyrobów medycznych, dokumenty 
określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 876 j.t. z późn. zm.), tj.:
· oznakowanie wyrobu znakiem CE na instrukcji, opakowaniu handlowym i jeżeli to 
możliwe na samym wyrobie (nie dotyczy wyrobów wykonanych na zamówienie, 
wyrobów przeznaczonych do badań klinicznych, wyrobów do diagnostyki in vitro 
przeznaczonych do oceny działania, zestawów wyrobów medycznych złożonych z 
wyrobów oznakowanych znakiem CE),
· deklaracja zgodności – „Declaration of Conformity” – dla wszystkich klas wyrobu
medycznego
· certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z 
funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),
· wpis/zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych (nie dotyczy klasy 
wyrobu medycznego I i II a pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło 
w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach
medycznych.- w takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie).

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 2015 r., poz. 2164 
j.t.)– 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 Prawo Zamówień Publicznych,  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 Prawo Zamówień Publicznych;

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;

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) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i  konsumentów albo informacji  o tym,  że 
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada-zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b, c, d składa doku-
ment 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.

Dokumenty,  o których mowa w ust.  3 pkt 1 i  2 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 
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. 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 wy-
kazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od cha-
rakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówie-
nia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówie-
nia.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, po-
świadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumen-
tu 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 Pra-
wo Zamówień Publicznych, 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 Rozdziale 5 pkt 2 
i 3.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasa-
dach  wyżej  określonych,  wymaga  się  przedłożenia  informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

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, informa-
cji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty 
faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powin-
ni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną 
ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Grzegorz Poliwoda, tel.: 32/ 621 95 45, fax. 32/ 621 95 45, 
- Marcin Gruk, Andrzej Miciński, Arkadiusz Kucharek fax. 32/ 621 95 45.

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. 
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 ni-
niejszej 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:



,,Zakup i dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Świętochłowicach sp. z o.o.  – zestaw laparoskopowy z resektoskopem bipolarnym i 

oprzyrządowaniem – postępowanie nr 22/ZA/16
Nie otwierać przed 19.04.2016 r. g. 10.30”

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. 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez dołączenie stosownych dokumentów do oferty, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.            

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.
Oferowana cena powinna być skalkulowana 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 
sp.  z  o.o.,  ul.  Chorzowska  38  –  Sekcja  Zaopatrzenia  i  Zamówień  Publicznych-  pok.  nr  19  w 
terminie do 19.04.2016 r. 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 19.04.2016 r. godz. 10:30. w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38- pok. nr 17 (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, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku narusze-
nia  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 2015 r., poz. 2164 j.t.).
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  od-
wołanie 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 Prawo zamówień publicznych, przesyłając jego treść Za-
mawiającemu celem zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego 
wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów Ustawy Prawo za-
mówień publicznych.

Rozdział 16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty komisja  przetargowa będzie kierować się następującymi 
kryteriami:

Kryterium

1. cena 

2. termin płatności

Waga (%)

      90 %

      10 %

           
Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zamawiający będzie oceniał  według 
następujących kryteriów i wag:

Kryterium 

1. cena  brutto – 90%

Oferta o najniższej cenie otrzyma 90 pkt      

Cena  brutto najniższa wśród ofert 
-------------------------------------------------------------- x 90 pkt. 
Cena  brutto  badanej oferty        

   
   2.  termin płatności – 10%

Oferta z terminem płatności – 30 dni otrzyma 0 pkt;
Oferta z terminem płatności – 40 dni otrzyma 2 pkt;
Oferta z terminem płatności – 50 dni otrzyma 5 pkt;
Oferta z terminem płatności – 60 dni otrzyma 10 pkt

Płatność ratalna: 24 raty - pierwsza rata płatna 30, 40, 50 lub 60 dni od daty dostawy, każda kolejna 
płatność - 30 dni od daty poprzedniej raty.
Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.



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 Wyko-
nawców, 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 Wykonaw-
ców, 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 Zamó-

wień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.), po którego upływie umowa w sprawie za-
mówienia 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 2015 r., poz. 
2164 j.t.) 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 terminów. Może to 
uczynić  również  w przypadkach,  o  których  mowa w art.  94 ust.  2  pkt  3  lit.  a  Ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
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 

http://www.zoz.net.pl/


ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia  postępowania,  o  których  mowa 
w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rozdział 20. Tryb udzielania wyjaśnień

Pani Grzegorz Poliwoda - tel. 32/ 621 95 45, fax. 32/ 621 95 45, telefonicznie i faxem  w zakresie 
procedury przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00.
Pan Marcin Gruk, Andrzej Miciński, Arkadiusz Kucharek - fax. 32/ 621 95 45, faxem w zakresie 
przedmiotu zamówienia w godzinach od 12:00 do 14:00.

Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyja-
śnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie póź-
niej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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.
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.

Świętochłowice, dnia 08.04.2016 r.

Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził:

http://www.zoz.net.pl/
http://www.zoz.net.pl/
http://www.zoz.net.pl/


Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:

nr NIP:

nr REGON:

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.  
– zestaw laparoskopowy z resektoskopem bipolarnym i oprzyrządowaniem.

Nazwa urządzenia: ………………………………………………………………………..….

Oferowany model: …………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………… Rok produkcji: …………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..



L.P. PARAMETRY TECHNICZNE Potwierdzenie

Tak/Nie

1. KAMERA ENDOSKOPOWA FULL HD - 1 SZT.

PRZETWORNIK 1/3 "

SKANOWANIE OBRAZU: PROGRESYWNE

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50/60 Hz

ROZDZIELCZOŚĆ: 1920X1080 / 1920X1200 PIXELI

STEROWNIK WYPOSAŻONY W WYJŚCIA CYFROWE: MIN. SDI, DVI, S-Video 

ZOOM OPTYCZNY

ZINTEGROWANY ZOOM CYFROWY 2,5X

PROGRAMY KAMERY: MIN. LAP i HIST + MIN. 3 TRYBY UŻYTKOWNIKA

PRZYCISKI NA GŁOWICY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPROGRAMOWANIA DOWOLNYCH FUNKCJI Z MENU

2. MONITOR MEDYCZNY FULL HD -  1 szt.

PRZEKĄTNA EKRANU: MIN. 26 CALI

ROZDZIELCZOŚĆ: 1920X1080 / 1920X1200 PIXELI

KONTRAST 1000-1400:1

JASNOŚĆ MIN. 450 CD/M2

FORMAT OBRAZU: 16:9

WEJŚCIA SYGNAŁU VIDEO MIN.  DVI, SDI/HD SDI, S-VIDEO

WYJŚCIA SYGNAŁU VIDEO MIN: DVI, HD-SDI, S-VIDEO

MOŻLIWOŚĆ PODWIESZENIA MONITORA NA RAMIENIU RUCHOMYM WÓZKA LAPAROSKOPOWEGO



3 MONITOR NIEMEDYCZNY LED LUB LCD DLA ASYSTY - 2 SZT.

PRZEKĄTNA EKRANU: MIN. 27 CALI

4. ZRÓDLO ŚWIATŁA LED -  1 SZT.

SYSTEM - MODUŁ LED

ŻYWOTNOŚĆ ŻARÓWKI: MIN. 30.000 GODZIN

UNIWERSALNE ZŁĄCZE DO ŚWIATŁOWODÓW RÓŻNYCH PRODUCENTÓW 

OPTYKA LAPAROSKOPOWA FULL HD, SKOŚNA (30o), SZEROKOKĄTNA, AUTOKLAWOWALNA, ŚR. 10 MM, DŁ. 
MIN. 330-350 MM, - 2 SZT.

OPTYKA LAPAROSKOPOWA FULL HD, PROSTA (0o), SZEROKOKĄTNA, AUTOKLAWOWALNA, ŚR. 10 MM, DŁ. 
MIN.330-350 MM, - 2 SZT.

ŚWIATŁOWÓD FULL HD, KOMPATYBILNY ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA I OPTYKĄ, DŁUGOŚĆ MIN. 230 CM, 
AUTOKLAWOWALNY - 2 SZT.

5.
WÓZEK MEDYCZNY DO URZĄDZEŃ ENDOSKOPOWYCH Z UCHWYTEM/UCHWYTAMI DO TRANSPORTU, 

MIN. 4 PÓŁKI, MIN.  7 GNIAZD WEWN. DO PODŁ. URZĄDZEŃ, 4  KÓŁKA ANTYSTATYCZNE, W TYM MIN. 2 Z 
BLOKADĄ, SCHOWEK-LISTWA  NA KABLE ELEKTRYCZNE  1 szt.

WYSIĘGNIK Z RUCHOMYM RAMIENIEM DO PODWIESZENIA MONITORA LCD NA WÓZKU MEDYCZNYM, 1 SZT.

KABEL SIECIOWY, CENTRALNY, DO WÓŻKA MEDYCZNEGO O DŁ. MIN. 3 M - 1 SZT.

KABLE POŁĄCZENIOWE, WEWNĘTRZNE DO URZĄDZEŃ W ILOŚCI NIEZBĘDNEJ DO POŁĄCZENIA WSZYSTKICH 
URZĄDZEŃ NA WÓZKU MEDYCZNYM

UCHWYT TELESKOPOWY DO PODWIESZANIA BUTELEK NA PŁYNY PŁUCZĄCE - 1 SZT.

UCHWYT NA BUTLĘ CO2 Z PODSTAWĄ - 1 SZT.

UCHWYT NA KAMERĘ ENDOSKOPOWĄ - 1 SZT.

6. INSUFLATOR CO2 - 1 SZT.

ZAKRES CIŚNIENIA INSUFLACJI: MIN. 1-30 MM Hg

PRZEPŁYW CO2: MAX 45L/MIN.



ZINTEGROWANY SYSTEM PODGRZEWANIA GAZU

AUTOMATYCZNA DESUFLACJA GAZU

WYŚWIETLACZ LCD PARAMETRÓW PRACY 

DREN DO INSUFLACJI Z PODGRZEWANIEM CO2,  AUTOKLAWOWALNY - 2 SZT.

PRZEWÓD WYSOKOCIŚNIENIOWY DO POŁĄCZENIA Z BUTLĄ CO2 - 1 SZT.

FILTRY DO GAZU - OPAK. MIN. 25 SZT.

KANIULA INSUFLACYJNA VERESS, DŁ. 120 MM - 2 SZT.

KANIULA INSUFLACYJNA VERESS, DŁ. 150 MM - 2 SZT.

7.

POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA - 1 SZT. POSIADAJĄCA MIN. 2 TRYBY PRACY: LAPAROSKOPIA I HISTEROSKOPIA 
LUB POMPA LAPAROSKOPOWA - 1 SZT. I POMPA HISTEROSKOPOWA - 1 SZT. WRAZ Z ZESTAWEM DRENÓW 
JEDNORAZOWYCH i WIELORAZOWYCH ORAZ JEDNORAZOWYMI POJEMNIKAMI NA ODSYSANE PŁYNY (40 

SZT.)

8. NIEMEDYCZNA NAGRYWARKA VIDEO - 1 SZT.

9. INSTRUMENTARIUM CHIRURGICZNE - 1 KPL.

RURKA  SSĄCO-PŁUCZĄCA  Z ZAWOREM DWUDROŻNYM DO REGULACJI SSANIA I PŁUKANIA, ŚR. 5 MM, DŁ. 
MIN. 330 MM - 2 SZT.

TROKAR Z GŁOWICĄ METALOWĄ I TULEJĄ  GWINTOWANĄ Z TWORZYWA, KRANIKIEM  DO INSUFLACJI I 
WYMIENNYM ZAWOREM KLAPKOWYM Z SILIKONU, ŚR. 10 MM, DŁ. 110 MM. - 8 SZT. LUB KANIULA TROKARA 
11MM, WYKONANA Z TERMOODPORNEGO TWORZYWA, TUBUS GWINTOWANY O DŁ. 105MM, Z KRANIKIEM 
CO2, BEZKLAPKOWA, ZAWÓR STOZKOWY, SILIKONOWY, ŚREDNICA OZNACZONA KOLOROWYM 
PIERSCIENIEM,  AUTOKLAWOWALNA - 8SZT

PRZEBIJAK  DO TROKARA O ŚR. 10 MM Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM - 2 SZT. LUB GROT 
BEZPIECZNY Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM DO KANIULI LAPAROSKOPOWEJ O ŚREDNICY 11MM - 
2SZT



PRZEBIJAK TROKARA 10 MM, TRÓJGRANIEC - 2 SZT. LUB GROT OSTRY, TRÓJGRANIEC DO KANIULI TROKARA 
11MM - 2SZT

TROKAR Z GŁOWICĄ METALOWĄ,  TULEJĄ  GWINTOWANĄ Z TWORZYWA  I WYMIENNYM ZAWOREM 
KLAPKOWYM Z SILIKONU, ŚR.  5,5 MM, DŁ. 110 MM. - 8 SZT. LUB KANIULA TROKARA 5,5MM,  WYKONANA Z 
TERMOODPORNEGO TWORZYWA, TUBUS GWINTOWANY O DŁ. 105MM, Z KRANIKIEM CO2, BEZKLAPKOWA, 
ZAWÓR STOŻKOWY, SILIKONOWY, ŚREDNICA OZNACZONA KOLOROWYM PIERSCIENIEM,  
AUTOKLAWOWALNA - 8 SZT 

KRANIK INSUFLACYJNY DO TROKARÓW O ŚR. 5,5 MM - 4 SZT.

PRZEBIJAK TROKARA O ŚR. 5,5 MM, METALOWY, TRÓJGRANIASTY, WIELORAZOWY - 2 SZT. LUB GROT OSTRY, 
TRÓJGRANIEC DO KANIULI TROKARA O ŚREDNICY 5,5MM - 2SZT

PRZEBIJAK - TRÓJGRANIEC DO TROKARA O ŚR. 5,5 MM Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM - 2 SZT. LUB 
GROT BEZPIECZNY DO KANIULI LAPAROSKOPOWEJ O ŚREDNICY 5,5MM - 2SZT

TROKAR METALOWY Z TULEJĄ GWINTOWANĄ, PODŁĄCZENIEM DO INSUFLACJI I WYMIENNYM ZAWOREM 
KLAPKOWYM Z SILIKONU, ŚR. 13 MM, DŁ. 110 MM - 1 SZT. LUB KANIULA TROKARA O ŚREDNICY 13,2MM, 
WYKONANA Z TERMOODPORNEGO TWORZYWA, TUBUS GWINTOWANY O DŁ. 105MM, Z KRANIKIEM CO2, 
BEZKLAPKOWA, ZAWÓR STOŻKOWY, SILIKONOWY, ŚREDNICA OZNACZONA KOLOROWYM PIERSCIENIEM,  
AUTOKLAWOWALNA - 1SZT

PRZEBIJAK TRÓJGRANIASTY, METALOWY, DO TROKARA 13 MM - 1 SZT. LUB GROT OSTRY, TRÓJGRANIEC DO 
KANIULI TROKARA O ŚREDNICY 13,2MM - 1 SZT

ZAWÓR KLAPKOWY/STOŻKOWY, SILIKONOWY DO TROKARÓW/KANIUL 5,5  MM,  - 20 SZT.

ZAWÓR KLAPKOWY/STOŻKOWY, SILIKONOWY  DO TROKARÓW/KANIUL 10 MM,  - 20 SZT.

ZAWÓR KLAPKOWY/STOŻKOWY, SILIKONOWY DO TROKARÓW/KANIUL 13 MM,  - 20 SZT.

USZCZELKI ZEWNĘTRZNE DO TROKARÓW/KANIUL O ŚR. 5,5 MM, - 20 SZT.

USZCZELKI ZEWNĘTRZNE DO TROKARÓW/KANIUL O ŚR. 10-11 MM, - 20 SZT.

KAPTUREK USZCZELNIAJĄCY KANAŁ INSUFLACYJNY W TROKARACH, LUER-LOCK, - 20 SZT. (JEŻELI 
OFEROWANE URZĄDZENIE NIE WYMAGA TEGO ELEMENTU, OFERENT NIE OFERUJE TEGO 
ELEMENTU)KAPTUREK USZCZELNIAJĄCY KANAŁ INSUFLACYJNY W TROKARACH, LUER-LOCK, - 20 SZT. 
(JEŻELI OFEROWANE URZĄDZENIE NIE WYMAGA TEGO ELEMENTU, OFERENT NIE OFERUJE TEGO 



ELEMENTU)KAPTUREK USZCZELNIAJĄCY KANAŁ INSUFLACYJNY W TROKARACH, LUER-LOCK, - 20 SZT. 
(JEŻELI OFEROWANE URZĄDZENIE NIE WYMAGA TEGO ELEMENTU, OFERENT NIE OFERUJE TEGO 
ELEMENTU)KAPTUREK USZCZELNIAJĄCY KANAŁ INSUFLACYJNY W TROKARACH, LUER-LOCK, - 20 SZT. 
(JEŻELI OFEROWANE URZĄDZENIE NIE WYMAGA TEGO ELEMENTU, OFERENT NIE OFERUJE TEGO ELEMENTU)

USZCZELKI REDUKCYJNE DO TROKARÓW LAPAROSKOPOWYCH, 10/5,5 MM - 20 SZT. LUB REDUKCJA DO 
KANIUL LAPAROSKOPOWYCH 11\5,5MM  4SZT + 20 USZCZELEK

USZCZELKI REDUKCYJNE DO TROKARÓW O ŚR. 13/10/5 MM - 10 SZT.

NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM,  OBROTOWE, SZCZĘKI LEKKO WYGIĘTE, ZĄBKOWANE,  
UCHWYT BEZ BLOKADY, ŚR.  5 MM, DŁ.  310 - 330 MM - 3 SZT.

KLESZCZYKI PREPARACYJNE, MONOPOLARNE TYP MARYLAND, OBROTOWE, UCHWYT BEZ BLOKADY, ŚR.  5 
MM,  DŁ. 310-330 MM - 2 SZT.

KLESZCZYKI JELITOWE, MONOPOLARNE WG DORSEY, OBROTOWE, SZCZĘKI OBUSTRONNIE RUCHOME, 
UCHWYT Z BLOKADĄ,  ŚR. 5 MM, DŁ. 310-330 MM - 2 SZT.

GRASPER MONOPOLARNY, OKIENKOWY, ATRAUMATYCZNY,  SZCZĘKI ZĄBKOWANE, OBUSTRONNIE 
RUCHOME,  OBROTOWY, UCHWYT  Z BLOKADĄ, ŚR. 5 MM, DŁ.  310 -330 MM - 2 SZT.

KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TKANKOWE WG BABCOCK, OBROTOWE, SZCZĘKI OBUSTRONNIE RUCHOME, 
UCHWYT Z BLOKADĄ, ŚR. 5 MM, DŁ. 310-330 MM - 2 SZT.

KLESZCZYKI MONOPOLARNE, CHWYTAJĄCE TYPU "SZCZUPAK", OBIE SZCZĘKI RUCHOME, OBROTOWE, ŚR. 5 
MM, DŁ. 310 -330 MM - 2 SZT.

KLESZCZYKI MONOPOLARNE, ATRAUMATYCZNE, CHWYTAJĄCE, SZCZĘKI FALISTE, OBUSTRONNIE RUCHOME, 
ZĄBKOWANE POPRZECZNIE, ŚR. 5 MM, DŁ. 310 -330 MM - 2 SZT.

KLESZCZYKI MONOPOLARNE Z WYMIENNĄ TULEJĄ IZOLACYJNĄ, OSTRE, 2X3 ZĘBY,  JEDNA SZCZĘKA  
RUCHOMA, OBROTOWE, ŚR. 5 MM, DŁ. 310-330  MM - 2 SZT.

GRASPER  MONOPOLARNY , OSTRY,  2x3 ZĘBY, Z WYMIENNĄ TULEJĄ IZOLACYJNĄ, JEDNA SZCZĘKA 
RUCHOMA,  OBROTOWY, ŚR.  10 MM, DŁ.  310-330 MM 2 SZT.



UCHWYT  DO WYMIENNYCH ELEKTROD MONOPOLARNYCH, HACZYKOWYCH, ROZBIERALNY,  Z WYMIENNĄ 
TULEJĄ IZOLACYJNĄ, ŚR. 5 MM, DŁ. 310-330 MM - 2 SZT. LUB ELEKTRODA LAPAROSKOPOWA TYPU L, ŚR. 5MM, 
DŁ, 340MM, NISKO IZOLOWANE, NIEROZBIERALNE, ZŁĄCZKA HF 4MM  - 4 SZT 

WYMIENNY HACZYK MONOPOLARNY "L", - 4 SZT. (JEŻELI OFEROWANE URZĄDZENIE NIE WYMAGA TEGO 
ELEMENTU, OFERENT NIE OFERUJE TEGO ELEMENTU)WYMIENNY HACZYK MONOPOLARNY "L", - 4 SZT. 
(JEŻELI OFEROWANE URZĄDZENIE NIE WYMAGA TEGO ELEMENTU, OFERENT NIE OFERUJE TEGO 
ELEMENTU)WYMIENNY HACZYK MONOPOLARNY "L", - 4 SZT. (JEŻELI OFEROWANE URZĄDZENIE NIE 
WYMAGA TEGO ELEMENTU, OFERENT NIE OFERUJE TEGO ELEMENTU)

KABEL MONOPOLARNY DO POSIADANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DIATERMII AESCULAP, DŁ. MIN. 3 m - 2 SZT.

RETRAKTOR WACHLARZOWY DO LAPAROSKOPII, 5-PALCZASTY, ŚR. 10 MM, DŁ. 370-400 MM - 1 SZT.

IMADŁO SAMOPOZYCJONUJĄCE IGŁĘ, UCHWYT WZDŁUŻNY, POOSIOWY, Z BLOKADĄ I ZABEZPIECZENIEM 
PRZED PRZECIĄŻENIEM ORRAZ Z KANAŁEM  DO PŁUKANIA, ŚR. 5 MM, DŁ. 310-330 MM - 2 SZT.

KLESZCZYKI PREPARACYJNE, BIPOLARNE  MARYLAND,  Z OKIENKIEM, OBROTOWE, ROZBIERALNE, UCHWYT 
ZATRZASKOWY, ŚR. 5 MM, DŁ. 310-340 MM -  2 SZT.

KLESZCZYKI BIPOLARNE, OKIENKOWE, SZCZĘKI OBUSTRONNIE RUCHOME, UCHWYT ZATRZASKOWY, ŚR. 
5MM, DŁ. 310-340 MM - 2 SZT.

NOŻYCZKI BIPOLARNE METZENBAUM, LEKKO WYGIĘTE,  OBROTOWE, ROZBIERALNE, UCHWYT 
ZATRZASKOWY, ŚR. 5 MM, DŁ. 310-340 MM - 1 SZT.

KABEL BIPOLARNY DO  NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH, DO POSIADANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
DIATERMII AESCULAP, DŁ. MIN. 3 M - 2 SZT.

KLIPSOWNICA WIELORAZOWA DO LAPAROSKOPII, DO APLIKACJI KLIPSÓW TYTANOWYCH MEDIUM/LARGE, 
NIEROZBIERALNA, OBROTOWA, Z KANAŁEM PŁUCZĄCYM,  DŁ. 330-360 MM, ŚR. 10 MM - 2 SZT.

KLIPSY  TYTANOWE, MEDIUM-LARGE,  W MAGAZYNKACH  PO MAX. 6 SZT. - OPAK. 108-120 SZT - 3 OPAK.

APLIKATOR  KLIPSÓW TYTANOWYCH XL DO APPENDEKTOMII, NIEROZBIERALNY, OBROTOWY, Z KANAŁEM 
PŁUCZĄCYM, ŚR. 12 MM, DŁ. ROBOCZA 310-330 MM - 1 SZT. LUB LAPAROSKOPOWA KLIPSOWNICA 
WIELORAZOWEGO UŻYTKU DO KLIPSÓW POLIMEROWYCH O ŚREDNICY 10 MM. ROZMIAR  XL



KLIPSY TYTANOWE XL DO APPENDEKTOMII, SZCZĘKI PODWÓJNE Z HACZYKOWATĄ ZAPINKĄ NA KOŃCU, , W 
MAGAZYNKACH PO MAX. 4 SZT. - OPAK. 12 MAG. - 2 OPAK. LUB KLIPSY POLIMEROWE ZATRZASKOWE DO 
KLIPSOWNICY LAPAROSKOPOWEJ, ROZMIAR XL DO NACZYŃ O ŚREDNICY 7 - 16 MM. MAGAZYNEK ZAWIERA 6 
KLIPSÓW, 1 OP.= 14 MAGAZYNKÓW (84 KLIPSY) 2OP

POJEMNIK  DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI 1 OPTYKI O DŁ. DO 340 MM,  - 4 SZT.

KONTENER DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI PAROWEJ NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH SKŁADAJĄCY 
SIĘ Z: WANNY, POKRYWY Z TWORZYWA, Z SYSTEMEM FILTRÓW  WIELOKROTNEGO UŻYTKU (NA MIN. 5000 
CYKLI), KOSZA STALOWEGO Z PERFORACJĄ I RAMĄ ORAZ POZYCJONERAMI SILIKONOWYMI DO 
ZAMOCOWANIA NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH ORAZ STOJAKA DO ZAMOCOWANIA TROKARÓW W KOSZU,  - 
2 KPL.               LUB POJEMNIK STERYLIZACYJNY 1/1 NA ZESTAW NARZĄDZI LAPAROSKOPOWYCH - WYKONANY 
Z ODPORNEGO NA ODKSZTAŁCENIA ALUMINIUM, O WYMIARACH 580X280X200MM, Z METALOWYMI 
UCHWYTAMI WYŁOŻONYMI GUMĄ, PODWÓJNYM MIEJSCEM NA ETYKIETY IDENTYFIKACYJNE. POKRYWA Z  
USZCZELKĄ SILIKONOWĄ, STALOWE KLAMRY ZAMYKAJĄCE, OTWIERANE POD KĄTEM 90° SŁUŻĄ JAKO 
UCHWYTY DO ZDEJMOWANIA POKRYWY. UCHWYTY NA FILTRY TEFLONOWE/PAIEROWE. 2 FILTRY 
TEFLONOWE NA OK.1200 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, STELAŻ STALOWY NA NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE, 
BLOKOWANY Z SILIKONOWYMI POZYCJONERAMI.MATA SILIKONOWA 

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA  Z OPISEM ZESTAWU WG USTALENIA Z               
ZAMAWIAJĄCYM  - 4 SZT.

10. RESEKTOSKOP BIPOLARNY

OPTYKA HISTEROSKOPOWA O  ŚR. 4 MM, KĄT PATRZENIA 30O, DŁ. ROBOCZA 302-310  MM, 
AUTOKLAWOWALNA - 1 SZT.OPTYKA HISTEROSKOPOWA O  ŚR. 4 MM, KĄT PATRZENIA 30O, DŁ. ROBOCZA 302-
310  MM, AUTOKLAWOWALNA - 1 SZT.

PŁASZCZ ZEWNĘTRZNY RESEKTOSKOPU, OBROTOWY, Z CIĄGŁYM PRZEPŁYWEM, ŚREDN. 24-26 FR., - 1 SZT.

PŁASZCZ WEWNĘTRZNY O ŚR. 22-24 FR.- 1 SZT.

OBTURATOR, ŚR.  22-24 Fr., - 1 SZT.

ELEMENT PRACUJĄCY DO  RESEKTOSKOPU BIPOLARNEGO, PASYWNY,  DO OPTYK O ŚR. 4 MM - 1 SZT.



ELEKTRODA TNĄCA, BIPOLARNA, WIELORAZOWA, DO OPTYK O ŚR. 4 MM, KĄT PATRZENIA 12 I 30o, PĘTLA 
OKRĄGŁA O ŚR. 0,3 MM DO PŁASZCZY Z CIĄGŁYM PRZEPŁYWEM OD 22/24 FR. - 1 SZT. LUB ELEKTRODA 
BIPOLARNA, PÓŁPĘTLA SZEROKA PI-CUT, ZAGIĘTA 24/26FR., DO OPTYKI 30°    1SZT

ELEKTRODA HACZYKOWA, BIPOLARNA, WIELORAZOWA DO OPTYK O ŚR. 4 MM I KĄCIE PATRZENIA 12 I 30o, 
DO RESEKTORA 22/24 FR. - 1 SZT. LUB ELEKTRODA BIPOLARNA, PÓŁPĘTLA ZAGIĘTA 24/26FR., DO OPTYKI 30°

ELEKTRODA KOAGULACYJNA, BIPOLARNA, WIELORAZOWA, DO OPTYK O ŚR. 4 MM, (KĄT 12o, 30o), DO 
PŁASZCZY  22/24 FR. - 1 SZT. LUB ELEKTRODA KOAGULACYJNA, BIPOLARNA, KULKA 5MM ZAGIĘTA 24/26FR., 
DO OPTYKI 30°

KABEL BIPOLARNY DO RESEKTOSKOPU I DIATERMII AESCULAP, - 1 SZT.

ŚWIATŁOWÓD O ŚR. 2,5-3,5 MM, DŁ. 2.3 M - 1 SZT.

POJEMNIK DO STERYLIZACJI PAROWEJ MAX. 5 ELEKTROD DO RESEKCJI I WAPORYZACJI - 1 SZT.

POJEMNIK Z POKRYWĄ DO TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI INSTRUMENTÓW I OPTYK - 1 
SZT.

PŁASZCZ HISTEROSKOPU DIAGNOSTYCZNEGO, PRZEPŁYWOWY, ŚR. 15 FR., Z 2 KOŃCÓWKAMI LUER I 
USZCZELKAMI LUB PŁASZCZ HISTEROSKOPU DIAGNOSTYCZNEGO, ŚREDNICA 8MM, 2 KRANIKI, PORT 
NARZĘDZIOWY 7FR, PRZEPŁYWOWY, Z USZCZELKAMI

UWAGA:
Do oferty należy dołączyć oryginalne foldery producenta potwierdzające spełnianie wymagań i parametrów technicznych podanych w tabeli. 

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakcep-
towany 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 2015 r., poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświad-
czenia; 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:.............................................................................................................................................

Płatność ratalna: 24 raty
Termin płatności faktury: ….... od daty otrzymania faktury w układzie ratalnym.

……………………………….. ………………………………………..
         (miejscowość i data) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY
zawarta  dnia ......................................................................................................  w Świętochłowicach 
pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
z siedzibą w Świętochłowicach (kod: 41 – 605), przy ulicy Chorzowskiej nr 38, wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000426290, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego 
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a

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

NIP: ……………………………… REGON: …………………….

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  2015  r.,  poz.  2164  j.t.),  opublikowanego  w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych  w  dniu  ...........................  na  zakup  i  dostawę  wyposażenia  Bloku  Operacyjnego 
Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.   –  zestaw  laparoskopowy  z 
resektoskopem bipolarnym i oprzyrządowaniem.

Zgodnie z ofertą z dnia ......................................,
stanowiącą załącznik do umowy

§2

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane za nie-
prawdziwe.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, powinien być dostarczany na Blok Operacyjny miesz-
czący się przy ul. Chorzowskiej 36, 41- 605 Świętochłowice. 

3. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 6 tygodni od dnia zawarcia 
umowy, tj. do dnia ……..2016 r. 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko, ponosi również koszty z tytułu 
ubezpieczenia przedmiotu umowy podczas transportu i rozładunku.

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dostawy przedmiotu umowy w taki sposób, żeby 
nie utrudnić ciągłej pracy zakładu oraz dokonać wszelkich czynności, które okażą się niezbędne 
do nieprzerwanego i prawidłowego funkcjonowania Bloku Operacyjnego Zamawiającego.



6. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje także świadczenie pełnego, bezpłatnego serwisu w okre-
sie gwarancji.

7. Wykonawca oświadcza,  że przedmiot umowy jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 
roku, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek ob-
ciążeń ustanowionych na rzecz osób trzecich.

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania wynikające z przepisów po-
wszechnie obowiązujących i zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich potwierdzających to do-
kumentów.

9. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu instrukcje obsługi w 
języku polskim, dokumentację techniczną (jeżeli są wymagane), paszporty, karty gwarancyjne 
oraz certyfikaty lub ocenę zgodności.

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu 
lub osobom trzecim przez przedmiot umowy, Wykonawcę i jego pracowników lub środki trans-
portu albo inne urządzenia Wykonawcy, a także innych szkód powstałych w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, a także bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego (użytkowników) 
z zakresu obsługi dostarczanego przedmiotu umowy - w terminie dostawy, w siedzibie Zama-
wiającego.

§3

1. Wartość  przedmiotu  umowy  wynosi………………  zł  brutto  (słownie:  …………………); 
…………….. zł netto (słownie: ……………………………).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy przele-
wem na konto Wykonawcy w 24 równych ratach w terminie:

     I rata – …… dni od daty dostarczenia faktury,

     każda kolejna płatność – 30 dni od daty poprzedniej raty.

      Faktura zostanie wystawiona po dokonanym odbiorze końcowym zgodnie z § 4 ust. 1, 2 i 8, co 
zostanie potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym, pod rygorem nieważności, dowo-
dzie dostawy (załącznik nr 3). Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowe-
go Zamawiającego.

3.   Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.

§4

1.  Strony  ustalają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie  pełne,  kompletne  wykonanie 
zamówienia objętego niniejszą umową.

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym 

Wykonawcę,  który  rozpatrzy  reklamację  dotyczącą  wad  w  ciągu  48  godzin  od  otrzymania 
powiadomienia.

4. Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający nie dokonuje odbioru przedmiotu umowy do 
czasu usunięcia wad. Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie. 
Wykonawca nie  może odmówić  ich usunięcia,  bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.

5.  Potwierdzenie usunięcia  przez Wykonawcę wad następuje w formie pisemnej  w ciągu 3 dni 
roboczych  od dnia  zgłoszenie  ich  usunięcia  oraz  po komisyjnym stwierdzeniu  ich  usunięcia 
potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

6.  W przypadku  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  zgłoszonej  wady  w wyznaczonym  terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko,  po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wartość kosztów związanych z usunięciem 
w/w wad zostanie potrącona z należności przysługującej Wykonawcy.



7.Jeżeli  wady nie nadają się do usunięcia,  Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie 
przedmiot  umowy  wadliwy  na  przedmiot  umowy  wolny  od  wad.  Zamawiający  wyznaczy 
Wykonawcy termin dostawy nowego przedmiotu umowy.

8.Wykonawca  ma  prawo  do  wystawienia  faktury  po  usunięciu  wszystkich  wad  i  otrzymaniu 
protokołu zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Zarząd Spółki bez zastrzeżeń.

§5
1.  W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w ofercie stanowiącej inte-

gralną część umowy, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z powodu oko-
liczności, za które odpowiada Wykonawca.

2) w wysokości  1% wartości brutto ceny określonej w ofercie  stanowiącej  integralną część 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub wymianie przed-
miotu umowy wadliwego na wolny od wad.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższa-
jącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§6

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  wady  fizyczne 
dostarczonego  przedmiotu  umowy  na  okres  ……  miesięcy,  licząc  od  dnia  sporządzenia 
protokołu odbioru końcowego.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub wymienić na wolny od wad 
zgłoszony  przedmiot  umowy  w  terminie  wspólnie  uzgodnionym  przez  strony  Umowy,  nie 
dłuższym niż 3 dni od daty wezwania drogą telefoniczną na nr ……………..

3. W przypadku awarii trwającej ponad 5 dni Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie 
zastępcze na czas naprawy o tych samych lub podobnych parametrach.

4. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  za  sprawne 
działanie przedmiotu umowy.

5. Przeprowadzenie wszelkich napraw i czynności w okresie gwarancji i  rękojmi związanych z 
odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru przed przekazaniem do eksploatacji, konserwacje oraz 
przeglądy okresowe odbywają się na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bezpłatnego  wykonania  przeglądów  okresowych  oraz 
konserwacji  przedmiotu  umowy z częstotliwością  odpowiadającą  potrzebom wynikającym z 
celu zapewnienia sprawności działania przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga, żeby ostatni 
bezpłatny przegląd odbył się 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji.

§7

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, Zama-
wiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicz-
nościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia dostar-
czenia przedmiotu umowy złej jakości, dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z wymaga-
nymi parametrami technicznymi, wadliwego wykonania montażu, oraz w przypadku niewyko-
nania przez Wykonawcę umowy w terminie określonym w §1 ust. 3.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku odmowy dostarczenia przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy wolnego od wad lub odmowy ich usunięcia, bez wyznaczanie 
dodatkowego terminu.



4. 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 termi-
nu od umowy odstąpić.

5. Z prawa do odstąpienie Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od daty po-
wzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

6. Odstąpienie od umowy nastąpi ze skutkiem et nunc. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wyko-
nawcy z obowiązku zapłaty kar umownych jeżeli wystąpiły przesłanki ich naliczenia.

§8

1. Zgodnie z art. 144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę za-
wartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
a. obniżenia ceny przez Wykonawcę,
b. zmiany stawki podatku VAT.

2.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Ustawy  z  dnia  
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.) oraz przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.).

2.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

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

§11
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani ustana-
wiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Ko-
deksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§12
Integralną częścią umowy jest:
- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do umowy.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – Załącznik nr 2 do umowy

§13
Umowę  sporządzono   w   trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  dwa  otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

      ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik nr 2 do umowy

Świętochłowice, dnia ............................ r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (kod: 
41-605), przy ulicy Chorzowskiej nr 38, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr KRS: 0000426290, 
w imieniu którego odbioru dokonuje:

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

potwierdza przyjęcie do eksploatacji 

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

dokładne określenie zamówionego sprzętu medycznego – producent, marka, nr, seria wyrobu 
itp.

1. Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:
- dostarczenie pełnej dokumentacji dotyczącej urządzenia, o której mowa w zaproszeniu do 

złożenia oferty, tj. Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych 
(jeżeli dotyczy), paszport techniczny, instrukcja obsługi w języku polskim,

- instalacji i uruchomienia dostarczonego urządzenia, 
- instrukcji w zakresie prawidłowej obsługi, podstawowych zasad eksploatacji i konserwa-

cji,
- przeszkolenie personelu. 

2. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że urządzenie ……………………………………. (dane urzą-
dzenia: producent, marka, model, typ) zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę:



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 2015 r., poz. 2164 j.t.), które brzmią :

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) 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;
2) 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;
3) 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;
4)  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;
5)  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;
6)  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  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa 
skarbowego;
7)  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;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;



9)  wykonawców będących  osobami  fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano za przestępstwo,  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) 
– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza 
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, 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 – przez okres 1  
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1)  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego  postępowania,  z 
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 
ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
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, 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;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszcze-
nie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba ze wykazali,   ze istniejące miedzy nimi powiązania nie 
prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia.

2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed  
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, 
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie  
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, 
jeżeli  zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodo-
wych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zo-
bowiązał się do ich naprawienia.

  
......................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

                                       

                                       
                



Załącznik nr 4
 
 ..................................................          ….....................................
  ...................................................       (data i miejscowość)
  ...................................................
   (nazwa i adres Wykonawcy)

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

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   DOSTAW 

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie  przetargu nieograniczonego na: „zakup i  dostawę wyposażenia Bloku Operacyjnego 
Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  –  zestaw  laparoskopowy  
z  resektoskopem  bipolarnym  i  oprzyrządowaniem”  w  imieniu  Wykonawcy  wskazanego 
powyżej przedstawiam/my, wykaz wykonanych/ wykonywanych dostaw.

LP
Nazwa i adres Zamawiającego/ 

Odbiorców
Wartość

(w zł brutto)
Opis przedmiotu zamówienia Data wykonania

1.

2.

3.

………………………………..

(miejscowość i data)
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