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1) Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej 
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

     tel.: 18/20 150 45 
     fax: 18/20 146 32 
     e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl 
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.  
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy 
ustawy PZP, w szczególności przepisy art. 39-46 oraz aktów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie. 
 
3)  Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa obejmująca dostawę i montaż zabudowy 
kontenerowej dla potrzeb pracowni RTG i tomografu komputerowego Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.  
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Sporządzenie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji załączonej przez 
Zamawiającego i dostarczenie jej w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy;  

2) Uzgodninienie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod względem radiologicznym 
i sanitarnym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zatwierdzoną dokumentację 
projektową w wersji papierowej – 5 szt. i elektronicznej-1 szt.; 

3) Dostawę i montaż zabudowy kontenerowej wg. zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, w tym pełne szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi 
technicznej dostarczonych modułów; 

4) Wykonanie przyłączy wod-kan, energetycznego z budynku szpitala (WLZ) wraz ze 
sporządzeniem protokołów badań i odbioru;   

5) Współpracę przy montażu aparatów RTG i tomografu komputerowego z firmą(ami) 
wskazanymi przez Zamawiającego (po posadowieniu kontenerów, w trakcie 
montażu i po montażu (roboty polegające na zaślepieniu kanałów 
technologicznych w podłodze i na ścianach, podpięcie do sieci komputerowej 
szpitalnej, itp.);    

6) Uzyskanie odbioru końcowego po montażu przez WSSE w Krakowie;  
7) Demontaż i transport kontenerów po zakończeniu dzierżawy; 
8) Uporządkowanie terenu wokół zabudowy kontenerowej w związku z 

wykonywaniem usługi ich montażu i demontażu.  
1.2 Po stronie Zamawiającego są: 

1) Przygotowanie terenu pod montaż kontenerów (ułożenie płyt betonowych i ich 
późniejszy demontaż); 

2) Przeniesienie, montaż i demontaż urządzeń radiologicznych RTG oraz tomografu 
komputerowego wraz z uruchomieniem w/w urządzeń; 

3) Uzyskanie i utrzymanie zezwoleń wymaganych w celu lokalizacji, uruchomienia i 
eksploatacji Kontenera w czasie obowiązywania umowy (zgłoszenie w Starostwie 
Powiatowym obiektu tymczasowego/uzyskanie pozwolenia) 

1.3 Założenia funkcjonalne. 
1) W zabudowie kontenerowej zostaną zamontowane aparaty tomografu 

komputerowego Optima CT660 (GE HEaLTHCARE)  i RTG Flexavision HB ze 
statywem do zdjęć Płuc BR-120 m ( Shimadzu Corporation) będące własnością  
Zamawiającego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

2) Dostarczona zabudowa kontenerowa stanowić ma zespół kontenerów składający 
się z:  
a) Pomieszczenia pracowni RTG wraz z kabiną sterowniczą;  
b) Pomieszczenia pracowni TK wraz z kabina sterowniczą;  
c) Przebieralni pacjentów 2 kabiny po jednej na każde pomieszczenie; 
d) Śluzy komunikacyjnej. 
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Uwaga:  
3) Pomieszczenia pracowni muszą być oddzielone osłonami radiologicznymi od 

pozostałych pomieszczeń; 
4) Pomieszczenia pracowni RTG i TK muszą być wentylowane i klimatyzowane 

mechanicznie;  
5) Ogrzewanie elektryczne - przyłącz energetyczny z rozdzielni elektrycznej w 

budynku szpitala;  
6) Przyłącz wodny z budynku szpitala; 
7) Przyłącz kanalizacyjny do istniejącej studzienki kanalizacyjnej obok budynku.  

 
Przedmiot zamówienia szczegółowo określony jest w dokumentacji technicznej 
stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ tj: 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu dzierżawy (arkusz informacji technicznej o 
wyposażeniu technologicznym); 
Załącznik nr 1a - projekt koncepcyjny zabudowy kontenerowej; 
Załącznik nr 1b - dokumentacja projektowa montażu aparatu RTG i TK wraz z 
obliczeniami radiologicznymi; 
 
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 70310000-7, 44211110-6. 

 
4)  Informacja o ofertach częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
5) Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 
PZP. 
Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień. 
 
6) Informacja o ofertach wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7) Wymagany termin wykonania zamówienia.  
1) termin dostawy i montażu zabudowy  kontenerowej będącej przedmiotem dzierżawy 
wraz z uzyskaniem odbioru końcowego po montażu przez WSSE w Krakowie, do 12 
tygodni od daty podpisania umowy;  
2) Przedstawienie gotowej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie załączonej 
koncepcji do 4 tygodni  od daty podpisania umowy;  
3) Termin dzierżawy Kontenera: 10 miesięcy od daty protokolarnego przekazania 
przedmiotu dzierżawy. 
 
8) WADIUM PRZETARGOWE 
 
Zamawiający nie żąda wadium. 
 
9) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów; 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
 
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
 

c) Zdolności technicznej i zawodowej: 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 
2.  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 9.1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  
4.1  wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;  
4.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP;  
4.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;  
4.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia;  
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  
5.1  którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt 1.2 , 
5.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 
pkt 13-23 ustawy PZP 
5.3  wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 
6.  Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 24 aa ustawy PZP najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
10)  Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 
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4. W zakresie warunków określonych w pkt 9) ppkt.1.2 siwz, wykonawcy wspólnie  
mają udowodnić, iż spełniają te warunki. 

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  
wykonawców występujących wspólnie, 

6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą  
występującym jako pełnomocnik  pozostałych . 

 

11)   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 

9.1 siwz oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć 
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku 
nr 3 i 4 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze 
wzorami stanowiącymi załącznik nr 3 i 4 do siwz.  

1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 
o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1.  

1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9) ppkt. 4.1-4.4 siwz – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz. 

3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu: 

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

3.2. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca 
polega na zasobach podmiotu trzeciego; 

3.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego: 

a) Opis przedmiotu dzierżawy wykonany zgodnie z zał.1 do siwz potwierdzający, iż 
oferowana  zabudowa kontenerowa dla potrzeb pracowni RTG i tomografu 
komputerowego spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego 
(należy wypełnić zał. nr 1 do siwz - ARKUSZU INFORMACJI TECHNICZNEJ O 
WYPOSAŻENIU TECHNOLOGICZNYM) 



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-9/18                                                              

 

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 8

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 lit. a) 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

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

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 1.1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

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

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  

9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9 ppkt 4.1 – 4.4 siwz należy złożyć 
w formie oryginału.  

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami 
na język polski.  

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 
tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W sytuacji posiadania dokumentów i 
oświadczeń przez Zamawiającego,  Wykonawca zobligowany jest do wskazania 
Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub 
oświadczenia się znajdują. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu 
pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.  

12. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
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12.1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 
12.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (wykonawca 
może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią  
formularza załączonego do specyfikacji)  
 
12) Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz           
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumienu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- 
Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 r. poz. 1481), faksem lub  przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga 
elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz 1219). 
2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za 
pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na 
żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
  
13) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych  warunków zamówienia. 
2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres: 

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
nr faksu : 18/20 146 32 
e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl  lub b.kreft@szpitalodrodzenie.pl 
znak sprawy: A.ZP-271-9/18 

 
3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
którym mowa w ppkt 1. 
5. Zamawiający  przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania. 
6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej  
www.szpitalodrodzenie.pl 
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
w zakresie przedmiotu zamówienia: 
mgr inż. Maciej Chowaniec -  –tel. 602 413 555 fax.: 18 / 20 146 32 
w zakresie formalno-prawnym: 
mgr  Barbara Kreft - Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji  
Tel.18/20 150 45 wew. 172 fax.: 18/20 150 45 wew.188 
   
14)  Termin związania ofertą. 
 
Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 
15)  Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą całość zamówienia. 
3.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być sporządzona 
przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 
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3.1. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz 
wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
3.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania 
albo czytelnym pismem odręcznym. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do 
oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3.3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu 
oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. Za 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 

1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych,  
2) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej; 
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 
których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 
wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 
4) w przypadku składania ofert wspólnych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 10 ppkt 2  siwz. 

3.4 Zaleca się, by wszystkie strony były spięte / zszyte/ we właściwej kolejności 
w sposób zabezpieczający przed dekompletacją oferty, a każda strona oferty była        
ponumerowana kolejnymi numerami. Zaleca się, by na wstępie oferty znajdował się spis  
treści. 
3.5. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane        
przez uprawnioną osobę. 
4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  wszystkie oferty składane w postępowaniu  są jawne od chwili 
ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę  przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
4.1. Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419) – przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 
4.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były 
trwale, oddzielnie spięte.  
4.3 Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie 
udostępniona. 
4.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak:  jego nazwa (firma) oraz adres, 
a także informacji dotyczących  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 
5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
16)  Termin i miejsce składania ofert. 
1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach w Sekretariacie 

Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 (niski parter budynku)  
w terminie do dnia 24.05.2018 r. do godz. 9.30 

1.1. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego opatrzona pieczęcią 
wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem jak 
poniżej: 
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Nazwa (firma)  
adres Wykonawcy 
                                                                  Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  
                                                                  „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej  
                                                                   ul. Gładkie 1 
                                                                   34-500 Zakopane 

 
                                      OFERTA  

Przetarg nieograniczony- Dzierżawa kontenera medycznego na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem Nie 
otwierać przed  24.05.2018 r. godzina 9.45 

 

1.2. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nieotwarcie  w trakcie sesji otwarcia. 

2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone. 
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.  
3.1. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści 
po upływie terminu składania ofert    
 
17) Termin otwarcia ofert: 
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.05.2018 r. o godzinie 9.45 

w sali konsultacyjnej Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane. 
2. Do wiadomości obecnych zostanie podana: 
2.1. kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2.2. imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy; 
2.3. cena netto i brutto podana w ofercie; 
2.4. termin zamówienia; 
2.6. termin płatności faktury; 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
3.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3.3 ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
4.1 Zamawiający poprawi w ofercie:  

4.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
4.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
4.1.3. 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.  
Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 4.1.3 

jego oferta zostanie odrzucona. 
 
18) Opis sposobu obliczenia ceny  oferty. 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać ryczałtową 
miesięczną cenę dzierżawy brutto oraz netto i wskazać stawkę podatku VAT, a 
następnie na tej podstwie wyliczyć całkowitą ryczałtową cenę brutto i netto 
zamówienia,  z uwzględnieniem 10 miesięcznego terminu dzierżawy o którym 
mowa w pkt. 7 SIWZ. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z 
dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
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2. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty 
i uwarunkowania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w SIWZ 
(w szczególności w pkt 3 SIWZ)  i wszystkich załącznikach do SIWZ i dotyczyć 
całego zakresu przedmiotu zamówienia.  

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 
19) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych 

w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 
Cena ryczałtowa brutto za całość dzierżawy – 100%. 

           Cn 
C=  ------------- x  100 x 100% 
          Cb 

gdzie: 

C- wartość punktowa w kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty  

3.  Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania 
aukcji elektronicznej. 
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
20) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we wzorze umowy załącznik  nr 6 do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
21) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po          
wyborze oferty w celu zawarcia   umowy w sprawie zamówienia  publicznego 
1. Zawarcie umowy  z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
nastąpi  w terminie podanym w zawiadomieniu  o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 
 
22) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy . 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 
23) Informacja o korzystaniu z podwykonawców.  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 
3. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 
powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 
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24) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- określenia warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego  z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego; 
- opisu przedmiotu zamówienia; 
- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne  i prawne 
uzasadniające  wniesienie odwołania. 

2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

  2.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

2.4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie. 

 2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane 
sposób określony w pkt 2.3. zdanie drugie., albo  w terminie 10 dni jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub siwz na stronie internetowej. 

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 2.5 i 2.6 wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 

3. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI 
ustawy. 

Załączniki: 
nr 1  - opis przedmiotu dzierżawy; 
nr 1a - projekt koncepcyjny zabudowy kontenerowej; 
nr 1b - dokumentacja projektowa montażu aparatu RTG i TK wraz z obliczeniami 
radiologicznymi; 
nr 2 - wzór formularza oferty; 
nr 3– oświadczenie  wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia; 
nr 4 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału; 
nr 5 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej; 
nr 6- wzór umowy; 
 
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami                                                              

          
 zatwierdzam: 16.05.2018 r.  Dyrektor 
                        dr hab.med. Marcin Zieliński 

                                                                             (data i podpis) 
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Zał. nr 1 do siwz 
 

Opis przedmiotu dzierżawy: ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ O WYPOSAŻENIU TECHNOLOGICZNYM 
 

Dzierżawa tymaczasowych pomieszczeń Tomografu Komputerowego oraz pracowni RTG w formie modułów:  
Nazwa producenta  ................................................................................. 
Nazwa i typ  ................................................................................. 
Kraj pochodzenia  ................................................................................. 
 

L.p. Wymagania do przedmiotu zamówienia Wymagana 
wartość 

Parametr oferowany przez dostawcę – 
TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, 
opisać itp. Wg wskazań Zamawiającego 
określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej 
tabeli 

1 2 3 4 

Parametry ogólne  

1.  
Wysokość robocza we wnętrzu gotowego modułu min. 2,6m 

Tak/podać 
 

2. 

Nośność podłogi min. 800kg/m2 

 
 
Tak/podać 
 

 

3. Izolacja cieplna – Współczynnik przenikania ciepła min. 0,2 W/(m2K) 
dotyczy  
  dachu, ścian, podłogi 

Tak/podać  

4. Min. grubość poszycia ścian – Płyta PIR 110mm Tak/podać  

5. Odporność ogniowa min REI-30  Tak/podać  

Części składowe obiektu 

6. pomieszczenie dla TK o wymiarach nie mniej  7000 x 5750 mm Tak/podać  

7. wydzielona sterownia o wymiarach nie mniej  2850 x 2400 mm Tak/podać  
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8. pomieszczenie dla RTG o wymiarach nie mniej  4600 x 5750 mm Tak/podać  

9. wydzielona sterownia o wymiarach nie mniej  2850 x 2100 mm Tak/podać  

10. dwie kabiny w których pacjent  przygotowuje się do badania Tak/podać  

11. pomieszczenia sterowni muszą zapewniać ochronę radiologiczną i być  
wyposażone w okno  o odpowiednim współczynniku Pb umożliwiające 
kontrolę procesu badania. Wymiar okna kontrolnego min. 1200 x 800 mm. 

Tak/podać 
 

12. obiekt wyposażony w korytarz zapewniający szczelne połączenie z 
istniejącym     
 budynkiem 

Tak  

13. Wymiary korytarzy, drzwi i pomieszczeń w których są wykonywane badania   
 muszą umożliwiać swobodne poruszanie się wózkiem transportowym. 

Tak  

14. Obiekt dostosowany do montażu TK i RTG ( urządzenia w dyspozycji 
Zamawiającego) 

Tak  

15. Pomieszczenia RTG i TK muszą być wyposażone w odpowiednią ochronę 
radiologiczną ścian, drzwi i przeszkleń ( przygotowanie projektu osłon 
stałych leży po stronie dostawcy ) 

Tak  

16. Pomieszczenia muszą zapewniać prawidłową pracę urządzeń radiologicznych 
(fundamenty; szachty kablowe dostosowane do dedykowanych urządzeń) 

Tak  

17. Pomieszczenia wykończone w standardzie medycznym, higieniczne, łatwo 
zmywalne. 

Tak  

18. Gabinety muszą być wyposażone w antystatyczną wykładzinę podłogową Tak   

19. W pomieszczeniach TK i RTG należy zamontować umywalki. – po jednej dla 
każdego pomieszczenia 

Tak  

20. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną i oświetleniową: min 15 
gniazdek i oprawy oświetleniowe zapewniające odpowiednią ilość natężenia 
światła  

Tak/podać 
 

21. Obiekt wyposażony w sieć komputerową wraz z podpięciem do sieci 
szpitalnej. Min 5 gniazdek sieciowych     

tak 
 

22. Obiekt wyposażony w instalację oświetlenia awaryjnego-  zabezpieczenie na Tak/podać   
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min. 15min zaniku zasilania 

23. Pomieszczenia wyposażone w wymuszoną wentylację zapewniającą min. 2 
wymiany  
powietrza/h z odzyskiem ciepła o sprawności min. 88%.     

Tak/podać 
 

24. klimatyzacja pomieszczeń TK i RTG zapewniającą odpowiednią temperaturę    
pracy urządzeń nie przekraczającą 25 st.C 

Tak/podać 
 

25. Obiekt wyposażony w ogrzewanie (konwektor elektryczny) zapewniające 
temperaturę powietrza do 25 stC 

Tak/podać 
 

26. Obiekt posiada okna zewnętrzne uchylno-rozwierane z roletą. Wymiar w 
świetle min 800 x 1000 mm. 
Okna mają być wbudowane w sterowniach oraz dwa na korytarzu - w sumie 
4 szt. 

Tak/podać 

 

27. Budynek wyposażony w drzwi do pomieszczeń TK i RTG -otwór drzwiowy w 
świetle min. 930mm ( drzwi z ochroną radiologiczną ) – 4 szt. 

Tak/podać 
 

28. Pozostałe drzwi z otworem drzwiowym w świetle min. 810mm. – 5 szt. Tak/podać  

Wymagania formalne 

29. Charakterystyczne obciążenia śniegiem przy podłodze (kg/m²):  zgodnie z 
EN 1991-1-3 

Tak/podać 
 

30. Instalacja elektryczna wg normy: VDE(400V/32A/5-biegunowy) Tak/podać  

31. Warianty izolacji zgodnie z normą EN ISO 10077-1 i EN ISO 10077-2 Tak/podać  

32. obliczenia statyczne zgodnie z normami: Tak  

33. Podstawy wyliczeń statycznych   

34. Strona oddziaływania: 
EN 1990 (Eurokod 0; podstawy) 
EN 1991-1-3 (Eurokod 1; snieg) 
EN 1991-1-4 (Eurokod 1; wiatr) 

Tak/podać  

35. Strona oporu: 
EN 1993-1-1 (Eurokod 3; stal) 
EN 1995-1-1 (Eurokod 5; drewno) 

Tak/podać  
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36. Podłoga zgodna z odporność ogniowa A1 (niepalna) zgodna z EN 13501-1 Tak/podać  

37. Konstrukcja modułów musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków 
technicznych zawartych w niniejszej tabeli. 

Tak  

38. Oferowane moduły, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów 
funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego 
oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. 

Tak  

 
Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie (aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania, we wszystkich 
pozycjach Wykonawca winien wpisać "TAK", a tam gdzie jest to wymagane dokładnie opisać oferowane parametry). 

 
 
 
 
 

                                                                   ....................................................... 
                                                                                                                                                              ( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny  
                                                                                                                                                     podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy) 
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 Zał. nr 2 
                                             

FORMULARZ      OFERTY 
_______________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”  
im. Klary Jelskiej w Zakopanem 
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
NIP: 736-14-54-134 

 
WYKONAWCA: 

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON Adres(y) Wykonawcy(ów) 
nr. tel. /faks/mail 

  
 
 
 

 

*  
 
 
 

 

* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w 
zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca 
nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta 
składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana 
w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte). 

 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Dzierżawę kontenera 
medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” 
w Zakopanem, składam(y) poniższą ofertę: 
 
Cena netto za całość dzierżawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dzierżawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
w tym: 
czynsz dzierżawny  za miesiąc: 
netto:  ………………………………. Zł 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
brutto: ……………………………………… zł 
 

Oświadczamy, iż cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia określonego w pkt.3 SIWZ. 

 
Nazwa oferowanej zabudowy kontenerowej, typ, model: 
…………………………………………………………………………..……………… 
Nazwa producenta: ……………………………………………………………………. 
Kraj pochodzenia:………………………………………………………………………….. 
Oświadczam(y), że oferowana zabudowa kontenerowa spełnia wszystkie 
wymagania określone w SIWZ. 
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Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do 
powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług.  

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie 
jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby 
uiszczać Zamawiający) 

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, wskazuję:  

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. 
(wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku 
podatkowego Zamawiającego) 

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ……………………………… 

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową) 

 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z terminami 
określonymi w SIWZ, tj: 
- termin dostawy i montażu zabudowy  kontenerowej będącej przedmiotem 
dzierżawy wraz z uzyskaniem odbioru końcowego po montażu przez WSSE w 
Krakowie, do 12 tygodni od daty podpisania umowy;  
- Przedstawienie gotowej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie 
załączonej koncepcji do 4 tygodni  od daty podpisania umowy;  
- Termin dzierżawy Kontenera: 10 miesięcy od daty protokolarnego przekazania 
przedmiotu dzierżawy. 

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury 
zatwierdzonej przez zamawiającego. 

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 
30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

 
Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania 
oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się 
z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  
i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami 
 
Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): 

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

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

(nazwa/firma podwykonawcy/ów) 

 następujący zakres rzeczowy*:  

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

………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy:……………………………………………………. 
 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do 
niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do 
zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem. 
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Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:         …………………………………………………… 

(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) 

 
 
Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od 
nr ................. do nr ............................. 
 
Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania. 
 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone 

cyfrą) 

Od do 

 
 

   

  
 

   

 
Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych 
w celu zachowania poufności informacji: 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 

Imię i nazwisko  
 

Adres  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
Data: ..................................                       
 
 
 

       ....................................................... 
                                                                           ( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny  
                                                                podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy) 
 

*niepotrzebne skreślić 
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      Załącznik nr 3 

 
 Zamawiający: 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”  
im.Klary Jelskiej 
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

 
Wykonawca: 
…………………………………………………

……………………………………..………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
 

…………………………………………………

………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dzierżawa 
kontenera medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” 
w Zakopanem, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej w Zakopanem oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

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

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

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

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

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

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 

Zamawiający: 

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”  
im.Klary Jelskiej 
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

 
  
Wykonawca: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dzierżawa kontenera 
medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” 
w Zakopanem, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny 
Chorób Płuc  oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.  

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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  Załącznik nr 5 

  

pieczęć Wykonawcy    

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 
składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert 
 
 

dotyczy postępowania: Dzierżawa kontenera medycznego na potrzeby Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem,  znak postępowania: 

A.ZP-271-9/18 

 

  

      Niniejszym oświadczam(y), że: 

 nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229)  z 

żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty. 

 należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229) z 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (należy wyminiec Wykonawców 

należących do tej samej grupy kapitałowej): 

1) ……………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………….. 

 

Wraz ze złożeniem ninieszjego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

 

 

Miejscowość i data  Wykonawca 

 
 
 
 
 

  

  Podpis 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr 6 do siwz 

Projekt umowy 
 
 

W dniu ……………. roku w Zakopanem pomiędzy: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 
„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, zarejestrowanym  
w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej pod nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy oraz zarejestrowanym w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym 
przez Wojewodę Małopolskiego, NIP: 736-14-54-134, REGON 000295171 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – dr hab. med. Marcina Zielińskiego 
za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Jadwigi Radom 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
a 
............................................................................................................................ 
reprezentowanym przez  
............................................................................................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:  
A.ZP-271-9/18, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) zawarto umowę następującej treści: 
 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest oddanie przez Wykonawcę w dzierżawę 

obejmującą dostawę i montaż  zabudowy kontenerowej, zwanej dalej w umowie 
„Kontenerem” dla potrzeb pracowni RTG i tomografu komputerowego Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, zgodnie ze złożoną 
ofertą przetargową, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji załączonej przez 

Zamawiającego i dostarczenie jej w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy;  
2) Uzgodninienie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod względem radiologicznym i 
sanitarnym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zatwierdzoną dokumentację 
projektową w wersji papierowej – 5 szt. i elektronicznej-1 szt.; 

3) Dostawę i montaż zabudowy kontenerowej wg. zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, w tym pełne szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi 
technicznej dostarczonych modułów; 

4) Wykonanie przyłączy wod-kan, energetycznego z budynku szpitala (WLZ) wraz ze 
sporządzeniem protokołów badań i odbioru;   

5) Współpraca przy montażu aparatów RTG i tomografu komputerowego z firmą(ami) 
wskazanymi przez Zamawiającego (po posadowieniu kontenerów, w trakcie 
montażu i po montażu (roboty polegające na zaślepieniu kanałów 
technologicznych w podłodze i na ścianach, podpięcie do sieci komputerowej 
szpitalnej, itp.);    

6) Uzyskanie odbioru końcowego po montażu przez WSSE w Krakowie;  
7) Demontaż i transport kontenerów po zakończeniu dzierżawy; 
8) Uporządkowanie terenu wokół zabudowy kontenerowej w związku z 

wykonywaniem usługi ich montażu i demontażu.  
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3. Założenia funkcjonalne do przedmiotu zamówienia: 
1) W zabudowie kontenerowej zostaną zamontowane aparaty tomografu 

komputerowego Optima CT660 (GE HEaLTHCARE)  i RTG Flexavision HB ze 
statywem do zdjęć Płuc BR-120 m ( Shimadzu Corporation) będące własnością  
Zamawiającego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

2) Dostarczona zabudowa kontenerowa stanowić ma zespół kontenerów składający 
się z:  

a) Pomieszczenia pracowni RTG wraz z kabiną sterowniczą;  
b) Pomieszczenia pracowni TK wraz z kabina sterowniczą;  
c) Przebieralni pacjentów 2 kabiny po jednej na każde pomieszczenie; 
d) Śluzy komunikacyjnej. 

3) Pomieszczenia pracowni muszą być oddzielone osłonami radiologicznymi od 
pozostałych pomieszczeń; 

4) Pomieszczenia pracowni RTG i TK muszą być wentylowane i klimatyzowane 
mechanicznie;  

5) Ogrzewanie elektryczne - przyłącz energetyczny z rozdzielni elektrycznej w 
budynku szpitala;  

6) Przyłącz wodny z budynku szpitala; 
7) Przyłącz kanalizacyjny do istniejącej studzienki kanalizacyjnej obok budynku. 
4. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 

określony w ust. 1 – 3. 
5. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta 

wykonawcy oraz opis techniczny przedmiotu dzierżawy tj. arkusz informacji 
technicznej o wyposażeniu technologicznym ( zał. nr 1 i 2 do umowy) oraz projekt 
koncepcyjny zabudowy kontenerowej (zał.3 do umowy)  i   dokumentacja projektowa 
montażu aparatu RTG i TK wraz z obliczeniami radiologicznymi (zał.4 do umowy) 

6. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w  § 6 niniejszej 
umowy, przy zachowaniu należytej staranności. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca oświadcza, że Kontener stanowi jego wyłączną własność nieobciążoną 

żadnymi obligacyjnymi lub rzeczowymi prawami osób trzecich. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę 
ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 

podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*  
2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy następujący zakres czynności: 

………………………………………….( zapis ten zostanie doprecyzowany po wyborze 
Wykonawcy) 

3. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i 
zgody Zamawiającego. 

4. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

§ 4 
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1. Wykonawca na okres trwania niniejszej umowy oddaje Zamawiającemu w 
dzierżawę Kontener, o którym mowa w § 1 ust. 1,   o cechach opisanych w zał. nr 2 
do umowy (opis techniczny przedmiotu zamówienia). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu Kontenera w siedzibie 
Zamawiającego w Zakopanem ul. Gładkie 1, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową i uzyskania odbioru końcowego po montażu przez WSSE w Krakowie, w 
terminie do 12 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy.  

3. Przekazanie i zwrot przedmiotu dzierżawy nastąpi protokołem zdawczo – 
odbiorczym, który opisuje stan Kontenera w dniu jego wydania lub zwrotu i który musi 
być podpisany przez Zamaiającego i Wykonawcę. 

4. Przekazanie Kontenera nastąpi po wcześniejszym przeszkoleniu personelu 
Zamawiającego z jego obsługi technicznej.  

5. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy drobne, bieżące naprawy 
wynikłe z normalnej eksploatacji Kontenera pozostają w obowiązkach Zamawiającego 
bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. W przypadku obligatoryjnych 
większych i skomplikowanych napraw Zamawiający niezwłocznie informuje 
Wykonawcę, który ustali termin oraz sposób naprawy. Jeżeli uszkodzenia lub 
zniszczenia nastąpiły z powodu zaistnienia okoliczności za które Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności, koszty naprawy ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający zobowiązuje się użytkować kontener zgodnie z ich przeznaczeniem, 
z zachowaniem należytej staranności oraz zwrócić Kontener po okresie obowiązywania 
niniejszej umowy. Po wygaśnięciu umowy dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest 
zwrócić kontener Wykonawcy w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikłe z normalnej 
eksploatacji Kontenera.  

7. W przypadku gdy Kontener podlegający zwrotowi na rzecz Wykonawcy będzie 
wymagał poniesienia nakładów w związku z koniecznoscią przywrócenia go do stanu 
poprzedniego, Wykonawca lub osoba działająca na jego zlecenie dokona niezbędnych 
napraw Kontenera na koszt Zamawiającego, po uprzednim protokolarnym ustaleniu 
przez obydwie strony zakresu i kosztów naprawy; 

8. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie elementy (wyposażenie, elementy 
konstrukcyjne, itp.)  Kontenera (jak i Kontener) spełniają normy sanitarne, ppoż, BHP 
itp. oraz inne wymagane dla tego typu obiektów atesty, aprobaty techniczne i 
certyfikaty. Dokumenty potwierdzające spełnienie wszelkich wymagań 
dopuszczających przedmiot zamówienia do użytkowania Wykonawca dostrczy nie 
później niż przed uzyskaniem odbioru końcowego po montażu przez WSSE w 
Krakowie.  

 
§ 5 

1. Do czasu przekazania przedmiotu dzierżawy Zamawiającemu, tj. na czas transportu  
obowiązek ubezpieczenia Kontenera leży po stronie Wykonawcy. 

2. Od momentu przekazania przedmiotu dzierżawy Zamawiającemu, przez czas 
użytkowania, do momentu zdania przedmiotu dzierżawy Wykonawcy, obowiązek 
ubezpieczenia Kontenera pozostaje po stronie Zamawiającego. 

 
§ 6 

 
1. Wykonanie zobowiązań niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia.  
2. Termin dostawy i montażu Kontenera będącego przedmiotem dzierżawy wraz z 

uzyskaniem odbioru końcowego po montrażu przez WSSE w Krakowie, do 12 tygodni 
od daty zawarcia umowy. Dostarczenie sporządzonej dokumentacji projektowej 
wykonanej na podstawie projektu koncepcji Zamawiającego, w terminie do 4 tygodni 
od podpisania umowy. 

3. Termin dzierżawy Kontenera: 10 miesięcy od daty protokolarnego przekazania 
przedmiotu dzierżawy. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania, określonego w ust. 2 i 3, w 
przypadku: 
1) zaistnienia działania siły wyższej;  
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2) z powodu przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których przy zachowaniu 
należytej staranności Zamawiający w dniu podpisania niniejszej umowy nie mógł 
przewidzieć, w związku z realizacją inwestycji: Dobudowa, rozbudowa, 
przebudowa budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem, z 
zastrzeżeniem ust.5 ; 

3) o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2), 3) ustawy PZP; 
4) w przypadku zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów 

administracji, w szczególności przedłużania się procedur administracyjnych na 
etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji 
administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, określonego w ust. 
3, tj przedłużenie terminu dzierżawy Kontenera o okres nie dłuższy niż do 6 
miesięcy, w przypadku gdy zmiana ta spowodowana będzie koniecznością 
przedłużenia prac / zmianą harmonogramu robót budowlanych, dotyczących prac 
budowlanych w zakresie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy 
realizacji inwestycji: Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. 

6. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 
stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 
wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu 
do umowy. 

 
§ 7 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają 
zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.  

2. Za dzierżawę Kontenera Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz dzierżawny 
w wysokości wskazanej w formularzu oferty tj. netto ………… zł, podatek VAT ………. % 
w kwocie……………, brutto …………. zł miesięcznie (słownie: ………………………………).  

3. Całkowita kwota dzierżawy Kontenera wynosi netto ………… zł, podatek VAT ………. % 
w kwocie……………, brutto …………. zł (słownie: ………………………………).  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia 
w siwz i załącznikach do niej oraz § 1 niniejszej umowy, jak również ich wykonania 
zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 i 3 
niniejszego paragrafu.  

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 i 3 obowiązywać będzie przez cały czas 
trwania umowy.  

6. Strony ustalają, iż Zamawiający będzie uiszczał czynsz dzierżawny, co miesiąc, w 
ciągu 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury za miesiąc poprzedni, na 
rachunek podany na fakturze, przez okres 10 miesięcy od protokolarnego 
przekazania przedmiotu dzierżawy. 

7. W przypadku wystąpienia niepełnego miesiąca dzierżawy, czynsz dzierżawny będzie 
ustalony proporcjonalnie do ilości dni w oparciu o stawkę miesięczną, określoną w 
ust. 2. 

8. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 
§ 8 

1. Zamawiający zobowiazuje się do: 
1) przygotowania terenu pod montaż kontenerów (ułożenie płyt betonowych i ich 

późniejszy demontaż); 
2) przeniesienia, montażu i demontażu urządzeń radiologicznych RTG oraz tomografu 

komputerowego wraz z uruchomieniem w/w urządzeń; 
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3) Uzyskanie i utrzymanie zezwoleń wymaganych w celu lokalizacji, uruchomienia i 
eksploatacji Kontenera w czasie obowiązywania umowy (zgłoszenie w Starostwie 
Powiatowym obiektu tymczasowego/uzyskanie pozwolenia); 

2. Zamawiający zobowiązuje się nie udostępniać przedmiotu dzierżawy do używania 
osobom trzecim tytułem najmu, dzierżawy, użyczenia lub na jakichkolwiek innej 
podstawie; 

3. Zamawiający oświadcza, że będzie korzystał z Kontenera zgodnie z jego 
przeznaczeniem i właściwościami oraz nie będzie dokonywał zmian, przebudowy lub 
innego naruszenia substancji Kontenera; 

 
§ 9 

 
1. Nadzór nad realizacją umowy  sprawuje: ze strony Zamawiającego Pan 

…………………………… tel. ……………………………, ze strony Wykonawcy   Pan/i …………………….. 
tel. …………………………. 

 
§ 10 

 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z 
niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) za opóźnienia w dostarczeniu wykonanej dokumentacji projektowej zgodnie z  

wymogami § 6 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
określonego w § 7 ust. 3 niniejszej umowy za każdy kalendarzowy dzień 
opóźnienia; 

2) W przypadku opóźnienia dostawy i montażu Kontenera w terminie określonym w § 
6 ust.2  za każdy dzień zwłoki obciąża się Wykonawcę karą umowną w wysokości 
0,5 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 
powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z zakresu przedmiotowego niniejszej umowy. 

5.  Przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej umowy rozumie się w 
szczególności: 
a) opóźnienie w realizacji dostawy i montażu Kontenera przekraczające 7 dni 
kalendarzowych; 
b) dostarczenie przedmiotu dzierżawy niezgodnego z wymogami dotyczącymi  
przedmiotu zamówienia określonymi w § 1 niniejszej umowy pomimo wcześniejszych 
dwukrotnych wezwań Wykonawcy w tym zakresie. 

6.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od 
niniejszej umowy w przypadku nieprawidłowego korzystania przez Zamawiającego z 
Kontenera bądź zaniedbania przez Zamawiającego Kontenera do tego stopnia, że 
Kontener może ulec uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie, po uprzednim 
dwukrotnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany w zakresie korzystania z 
Kontenera. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy z jednej ze stron, strona winna odstąpienia 
zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu 
zamówienia określonej w § 7 pkt. 3 umowy. 

8. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącone przez Zamawiającego 
z faktury wykonawcy. 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
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2. Dopuszcza się zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach określonych w art. 
144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art.144 ust.1 
pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 

1) zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla 
realizacji przedmiotu umowy; 

2) zmian postanowień umowy w zakresie ceny zgodnie z postanowieniami ust.4 
3) zmian terminu realizacji umowy zgodnie z postanowieniami § 6 ust.4 i 5 niniejszej 

umowy 
4) W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia o którym mowa w § 6 ust. 3, 

wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie stawki określonej w § 7 ust. 2 
nininiejszej umowy, proporcjonalnie do ilości dni/miesięcy. 

4. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 
1) stawki VAT, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz.U. z 2017 r poz. 847); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - zastosowanie 
mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 5-8. 

5. W razie zmiany stawki podatku VAT, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) umowy, 
wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego 
doliczony podatek VAT w zmienionej wysokości. Kwota ta może zostać zmieniona 
wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy. 

6. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 2)-3), może wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany umowy 
w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami 
niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a 
w szczególności: 

1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości 
kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 

2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania 
umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów 
wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość 
przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające 
zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 

7. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający 
może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie 
dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do 
wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 

8. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie 
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się 
dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

9. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 5-8 zostanie wykazane, że zmiany, 
o których mowa w ust.4, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony 
uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady 
zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów 
wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust.4. 

  
§ 12 
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W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

     
    § 13 

 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
Zalączniki do umowy: 

1) Formularz oferty (zał.1) 
2)  Opis techniczny przedmiotru dzierżawy ( zał.2) 
3) Projekt koncepcyjny zabudowy kontenerowej 
4) Dokumentacja projektowa montażu aparatu RTG iTK wraz z obliczeniami 

radiologicznymi. 
 
 
 
 

............................................                                   ........................................ 
Zamawiający      Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


