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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 dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych 

urządzeń, rok produkcji 2019 r. na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. 

2. Przedmiot zamówiena obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie:  
Pakiet nr 1: myjni ultradźwiękowej w ilości 1 szt., myjni narzędziowych wraz 
z wyposażeniem w  ilości 2 szt., sterylizatorów parowych wraz z wyposażeniem 
w ilości 2 szt. 
Pakiet nr 2: zgrzewarki rotacyjnej w ilości 1 szt. oraz obcinarki rękawów papierowo-
foliowych, w ilości 1 szt.,  
Pakiet nr 3:  stacji uzdatniania wody w ilości 1 szt.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi ww. 
sprzętu medycznego i urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje 
się  w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

 
4. Przedmiot dostawy określony w pakiecie nr 1 ma spełniać wymagania 
określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz.175) w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena 
zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE 
ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. 
 
5. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia –   24 miesiące  
od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).  Zamawiający wymaga, by 
Wykonawca w okresie gwarancji wykonał nieodpłatnie niezbędne przeglądy  techniczne 
sprzętu medycznego/urządzeń  z częstotliwością zalecaną przez producenta. 
 
6. Oferta w zakresie pakietu nr 1 powinna zawierać informacje na temat 
możliwości serwisowania sprzętu medycznego, w tym wykaz podmiotów 
upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do 
wykonywania czynności serwisowych zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych.  Oferta w zakresie pakietu nr 2 i 3 ma także zawierać informację na temat 
punktów serwisowych, w tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub 
autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych. 
 
W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada 
zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi  taka potrzeba- za 
transport sprzętu do punktu naprawy. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 5 
dni roboczych.  
W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia w okresie gwarancji (dot. 
pakiet nr 1- myjni ultradźwiękowej, pakiet nr 2: zgrzewarki, obcinarki) trwającego dłużej 
niż 5 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości), Wykonawca 
zobowiązany jest w ciągu max 3 dni roboczych  podstawić nieodpłatnie sprzęt zastępczy 
o takich samych parametrach technicznych lub lepszy.  
W przypadku  nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń w okresie gwarancji (pakiet 
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nr 1:  dot. jednoczesnej awarii dwóch myjni narzędziowych lub/i dwóch sterylizatorów) 
trwającego dłużej niż 5 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości), 
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami niezbędnej sterylizacji narzędzi wykonanej 
przez podmiot trzeci, przeprowadzonej w czasie przestoju urządzeń spowodowanej 
naprawą gwarancyjną. 
 
7.  Do przedmiotu zamówienia -odpowiednio dla danego pakietu -powinna być dołączona 
instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszport techniczny 
urządzenia/karta techniczna. 
 
8. Przy wykonaniu zamówienia niezbędna jest współpraca przy montażu urządzeń z 
Generalnym Wykonawcą robót budowlanych pomieszczeń centralnej sterylizatorni i stacji 
uzdatniania wody.     
Aktualnie w pomieszczeniach sterylizatorni i stacji uzdatniania wody trwają prace 
budowlane wykończeniowe. Dla potrzeb myjni narzędziowych i sterylizatorów zostały 
doprowadzone media - woda uzdatniona, prąd i sprężone powietrze pozostawione pod 
stropem do podpięcia oraz odpływy kanalizacyjne w posadzce, a także pion wentylacyjny 
do myjni narzędziowych odprowadzający gorące powietrze. 
Dla potrzeb stacji uzdatniania wody przygotowano pomieszczenie wraz z instalacją 
wod-kan  oraz elektryczną.      
 
Założenia funkcjonalne znajdują się w wyciągu z dokumentacji projektowej tj. 1)  rzut 
parteru niskiego; 2)  przekrój obejmujący m.in. pomieszczenia sterylizatorni, stanowiące 
załącznik nr 2 do siwz 
Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej.         
 
9. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku 
towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. 
posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia 
( o udowodnionej równoważności technologicznej). Wykazanie równoważności 
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.  
 
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Część nr 1: 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne; 
33191100-6 Urządzenia sterylizujące; 33191110-9 Autoklawy 
Część nr 2: 38910000-7 Sprzęt do monitorowania i testowania stanu 
higienicznego; 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe 
Część nr 3: 42912300-5- Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania 
wody 
 
4)  Informacja o ofertach częściowych. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ilość części: 3 
 
5) Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 
PZP. 
Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień. 
 
6) Informacja o ofertach wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7) Wymagany termin wykonania zamówienia.  
 
Do 13.12.2019 r. 
 
8) WADIUM PRZETARGOWE 
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1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub 
oferowanych pakietów  wadium w wysokości, odpowiednio: 
Pakiet nr 1 32 000,00zł 
Pakiet nr 2 650,00 zł 
Pakiet nr 3 2 000,00zł 
  
 
Razem 

  
34 650,00 zł 

 
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:  

2.1. pieniądzu; 

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110,1000 i 1669). 

3. Wadium przetargowe w  pieniądzu  należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 
w PKO BANK POLSKI S.A. nr 24 1020 3453 0000 8802 0141 8961. Wadium 
winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert 
tj. 27.09.2019 r. godz. 10:00 

  Zaleca się kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji dołączyć 
do oferty. 

 
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga 
złożenia oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji 
/ poręczenia, w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu 
(Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie 
xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. 
Wadium może być przesłane do Zamawiającego wraz z ofertą (skompresowane do 
jednego pliku). Jeżeli wykonawca przesyła wadium poza ofertą np. drogą e-mail, winno 
być ono oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie do postępowania. 

Jeżeli Wykonawca złoży wadium w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dokument będzie zawierał oświadczenia 
wystawcy, że wygaśnięcie udzielonego i niewykorzystanego wadium przed upływem 
jego okresu ważności może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego, w szczególności 
poprzez zwrot przez Zamawiającego dokumentu obejmującego wadium jego 
wystawcy.   

Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać bezwarunkowe, na 
każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, jeżeli 
Zamawiający oświadczy, iż co do Wykonawcy wystąpiły okoliczności określone w 
art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Pzp. 

     
Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za 

wniesione prawidłowo. 
 
5.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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  7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

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

 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

11.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 
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: 
 
1.2.1. 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. 
 
1.2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
 
1.2.3 Zdolności technicznej i zawodowej: 
 

a) Pakiet nr 1: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy- w tym okresie,  wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 1 dostawę obejmującą swoim 
zakresem co najmniej dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń 
sterylizujących w tym sterylizatorów parowych i myjni narzędziowych 
o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł  brutto każda. 
 

b) Pakiet nr 2: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

c) Pakiet nr 3: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
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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 żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w pkt 11.3.3 siwz. 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  
a)  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;  
b) 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;  
c) 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;  
8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  
1)  którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt 1.2 , 
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 
pkt 13-23 ustawy PZP 
3)  wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 
9.  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. 
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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. Z treści 
załączonego do oferty pełnomocnictwa winien jednoznacznie wynikać zakres 
umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy 
dołączyć do oferty. 

3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

4. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 
wykonawców oddzielnie musi udokumentować brak podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, a w zakresie 
warunków określonych w pkt 9.1.2.3 siwz musi spełniać co najmniej jeden 
z nich. 

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

6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie 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 oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz  spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz 
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć 
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
Uwagi dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ:  
a) Oświadczenie ma być zgodne ze wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym 2016/7 Komisji Europejskiej z dnia 05.01.2016 r. 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, wydanym na mocy art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 
dyrektywy 2014/25/UE.  
Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny 
serwis ESPD/JEDZ. 
W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował za pośrednictwem swojej 
strony internetowej nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców 
w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. 
Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym 
samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i Wykonawcy mogą utworzyć 
nowy formularz JEDZ,  ponownie wykorzystać formularz wygenerowany 
w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać 
elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem. 
 
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Link do 
narzędzia utworzonego przez UZP : espd.uzp.gov.pl 

c) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną.  

d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego 
JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, 
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 

e) Wykonawca wypełnia w zakresie żądanym przez Zamawiającego następujące Części i 
sekcje JEDZ: − Część II sekcje A - D: (W sekcji A – Informacje na temat Wykonawcy, 
Informacje ogólne, w pytaniu czy Wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu 
zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie np. w ramach 
krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania, polscy Wykonawcy w tej podsekcji 
zaznaczają opcję „Nie dotyczy” i pozostawiają dalszą część podsekcji niewypełnioną.  

Jeżeli Wykonawca (zagraniczny) jest wpisany w takim wykazie zaznacza odpowiedź „Tak” 
i wypełnia dalszą część formularza w rubryce poniżej. Zaznaczenie „Nie” wypełnia 
Wykonawca, który do takiego wykazu nie został wpisany, nie wypełniając dalszej 
części formularza w rubryce poniżej.  

W sekcji B – Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający nie wymaga 
podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia).  

− Część III sekcje A-D,  
− Część IV sekcje α (Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania tylko sekcji α w 

Części IV i nie wypełniać sekcji A i C; Zamawiający dokona właściwej weryfikacji 
spełniania określonych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu na dalszym etapie 
postępowania, w oparciu o stosowne dokumenty składane na wezwanie 
Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona),  

− Część VI.  
1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w 

rozumieniu art. 23 ustawy PZP, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie 
oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny 
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.  

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 składa także jednolite 
dokumenty (odrębny formularz JEDZ) dotyczące tych podmiotów (takie formularze 
powinny być podpisane przez te podmioty).   

1.4. W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi 
zdolnościami lub sytuacją, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania 
warunków, Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych 
podwykonawców (należy jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D; Zamawiający 
nie żąda także złożenia dokumentów wskazanych w pkt 11.3.3. siwz wobec 
podwykonawców wskazanych w części II sekcji D JEDZ) 

Zamawiający informuje, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się 
Instrukcja wypełniania JEDZ 

1.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.7 lit a) lit. d) siwz – 
jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.Zobowiązanie 
należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną; 

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 
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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 10 dni, terminie, 
aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

3.1. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej : 

a) pakiet nr 1: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku  świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy  zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
(należy wypełnić załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji), przy czym dowodami, o 
których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na 
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  nadal  
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

3.2. w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, odpowiednio dla danego pakietu 

a) pakiet nr 1 oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów 
dopuszczających oferowane urządzenie do obrotu i używania na terytorium RP  
zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz, że na 
każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone kserokopie tych 
dokumentów; 

b) deklaracje zgodności, certyfikat CE dla oferowanych urządzeń objętych 
przedmiotem zamówienia,  
c) szczegółowy opis techniczny urządzeń, odpowiednio dla danego pakietu 
(sporządzony wg zał. nr 1 do siwz) potwierdzający parametry techniczne opisane w zał. 
nr 1 do  siwz 
d) folder, katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanego 

urządzenia/ń itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez 
wykonawcę na żądanie zamawiającego. 

3.3.    w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postepowaniu: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

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

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat  tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji 
właściwego organu; 

d) 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; 

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

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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

3.4. 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; 
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
4.1  w pkt 3.3 a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 

4.2 w pkt 3.3 b)-d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
5. Dokumenty, o którym mowa w pkt 4.1 i 4.2 lit. b) powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w pkt 4.2 lit.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu. 

6. 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 5 stosuje 
się.  

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 3.3 a), składa dokument, o którym mowa w pkt 
4.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w 
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miała dotyczyć, nie wydaje 
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
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na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5 zdanie pierwsze stosuje 
się. 

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 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.  

9. 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.  

10. 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.  

11. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca , wykonawcy współnie ubiegający się o udzielenie zmaówienia publicznego 
albo podwykonawca, w zkaresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich 
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniami na język polski.  

13. 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.  

14. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
14.1. pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w postaci elektronicznej, jeżeli oferta będzie 
podpisana przez pełnomocnika, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osobę/osoby upoważnione do repreznetacji wskazane we właściwym rejestrze. 
Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej 
elektronicznym podpisem przez notariusza. 
14.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji 
(wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z 
treścią  formularza załączonego do specyfikacji); 
14.3 dowód wniesienia wadium. 
 
12) Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz           
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a 
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Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

w zakresie przedmiotu zamówienia: 

Pani Katarzyna Bukowska- Blok operacyjny tel. 18/20150-45 wew.143 
Pan Maciej Chowaniec-  Referent ds.administracyjno-technicznych  tel. 602 413 
555 fax.: 18 / 20 146 32  
 

           w zakresie formalno-prawnym: 

Pani Sylwia Kolasa Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji- tel: 
18/20 150 45 wew. 188  
email: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
oraz do formularza do komunikacji.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu  (warunki usług – link na dole strony miniportalu) oraz Regulaminie 
ePUAP. Zainteresowany złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się 
z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w Regulaminach. Przystąpienie 
do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z 
miniportalu i ePUAP i w/w Regulaminów. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 
150 MB.  

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na 
stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Zamówienia publiczne Przetargi 
nieograniczone – Powyżej progów unijnych. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie pytań do treści siwz, oświadczeń, 
wniosków (innych niż wskazanych w pkt 16 siwz), zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres  email: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl. We wszelkiej 
korespondecji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania.  

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń  składane są przez Wykonawcę jako załączniki do poczty 
elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email lub za  pośrednictwem 
Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 
13) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych  warunków zamówienia. 
2. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
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na 6 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. 
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
którym mowa w ppkt 1. 
4. Zamawiający  przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania. 
5. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie 
internetowej  www.szpitalodrodzenie.pl  w zakładce zamówienia publiczne  
 
14)  Termin związania ofertą. 
 
Wykonawca jest związany ofertą licząc 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 
15)  Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą obejmującą jeden lub 
więcej pakietów. 
2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą jeden lub więcej pakietów. 
3.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być sporządzona 
przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 
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. 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. Zgodnie z treścią art. 10a) ust. 5 ustawy PZP oferty oraz oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25a ustawy PZP, w tym jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
3.4. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu 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 we wpisie centralnej ewidencji i informacji o 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. 

3.5 Zaleca się, by każda strona oferty była  ponumerowana kolejnymi numerami. Zaleca 
się, by na wstępie oferty znajdował się spis  treści. 
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.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419) – przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się: informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
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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, 
powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” (zgodnie z pkt 16.3. siwz). 
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. Wykonawca składa ofertę, za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu. Klucz publiczny i Iedntyfikator postępowania niezbędny do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na 
miniPortalu. Uwaga! Pobrany klucz publiczny do zaszyfrowania oferty nie może 
zostać zmieniony. Aby prawidłowo zaszyfrować ofertę należy użyć klucza 
publicznego w formacie pobranym z miniportalu/ze strony Zamawiającego. 
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
Numer ogłoszenia wymagany jest przy przesyłaniu oferty za pomocą ePuap. 

2. Oferta powinna sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych doc. docx i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty 
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy 
złożyć w oryginale. W przypadku wypełnienia formularza oferty odręcznie ( tj. 
oferty pierwotnie wytworzonej w formie papierowej), niezbędne jest, aby tak 
wytworzony formularz ofertowy został zeskanowany i opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym wykonawcy.   

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a 
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 
archiwum (ZIP).  

5. Po załączeniu oferty na ePUAP pojawi się komunikat na dole formularza : podpisz i 
wyślij lub wyślij bez podpisu. Podpsianie w tym miejscu profilem zaufanym bądź 
podpisem kwalifikowanym NIE OZNACZA podpisania oferty. Oferta i dokumenty 
wraz z nią składane muszą zostać najpierw podpisane (każdy plik osobno), 
następnie skompresowane do formatu ZIP i zaszyfrowane aplikacją. Podpisanie 
formularza wysyłkowego ePUAP nie oznacza prawidłowego opatrzenia oferty 
podpisem. Wykonawca może więc wysłać za pomocą: wyślij bez podpisu. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 
MB.  

7. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2019 roku, 
do godz. 10.00 

8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
Potwierdzeniem przekazania jest Urzędowe Potwierdzenie 
wynegenerowane przez ePUAP. 
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9. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu 
do wniesieniu odwołania. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób 
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. Oświadczenie o wycofaniu / zmianie oferty musi pochodzić od osoby 
umocowanej do reprezentowania wykonawcy- w razie potrzeby do oświadczenia 
należy dołączyć pełnomocnictwo. 

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

17) Termin otwarcia ofert: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019 r., o godzinie 10.15, w siedzibie 

Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, sala konsultacyjna. 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej 

na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za 
pomocą klucza prywatnego. 

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
4. 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, okresu gwarancji 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. Cenę oferty należy podać w złotych polskich dla całości oferowanego pakietu, 
gdzie należy uwzględnić wszelkie koszty dostawy, w tym: cena nabycia 
urządzeń, koszt dostarczenia urządzeń, montażu, uruchomienia, przeszkolenia 
pracowników, cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza 
udzielić.  

2. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę 
należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto. 

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: 
 
PAKIET NR 1:  
 
2.1. Cena ryczałtowa brutto za całość robót -waga  60% 
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           Cn 
C=  -------------x 100 x 60% 
          Cb 
gdzie: 

C- wartość punktowa kryterium „cena” 

cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ; 

Cb – cena badanej oferty. 

2.2 Parametry techniczne: 20% 

Ocenie podlegać będą następujące parametry:   

1) Myjnia narzędziowa: 
a) Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” 
do obsługi urządzenia po stronie załadowczej i wyładowcze:  
Przekątna ekranu = 7” – 0 pkt; przekątna ekranu > 7” – 10 pkt 
b) liczba programów mycia dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych 
bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika:  
Ilość programów = 20 – 0 pkt;  Ilość programów > 20 – 10 pkt 
c) wydruk raportów procesu z wbudowanej drukarki: wykres parametrów procesu i raport 
tekstowy w postaci gotowego raportu, oraz możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej 
w formacie A4:  
szerokość papieru do wydruku:  < 10 cm 0 pkt,   ≧ 10 cm - 10 pkt 
2) Sterylizator parowy  
a) Liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym 
nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika:  
Ilość programów = 20 – 0 pkt; Ilość programów > 20 – 10 pkt 
b) Sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran 
dotykowy o przekątnej minimum 10” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów 
tekstowych i wykresów parametrów procesu wbudowany:  
Przekątna ekranu = 10” – 0 pkt; przekątna ekranu >10” – 10 pkt 
c) Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu 
procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z 
wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej:  
szerokość papieru do wydruku:  < 10 cm 0 pkt, ≧ 10 cm - 10 pkt 
 

              Pb 

P = -------------------- x 100 x 20 % 

             Pm 

gdzie: 

P- wartość punktowa kryterium „parametry”  

Pb – suma punktów pozycji badanych ofert wyliczona zostanie na podstawie 

podanych w ofercie oferowaych parametrów ; 

Pm– maksymalna ilość punktów  (60 pkt). 

 

2.3. Okres udzielonej gwarancji-20% 

                 Gb 

G = -------------------- x 100 x 20% 

             Gm 

gdzie: 
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Gb – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ; 
Gm– maksymalna ilość punktów: 80 pkt  
Przy czym ocenie podlegać będą okresy udzielonej gwarancji za myjnie narzędziowe i 
sterylizatory parowe na podstawie poniższej punktacji 
Myjnia ultradźwiękowa:  
24 m-ce-0 pkt 
36 m-cy -10 pkt 
42 m-ce- 15 pkt  
48 m-cy- 20 pkt 
Myjnia narzędziowa:  
24 m-ce-0 pkt 
36 m-cy -10 pkt 
42 m-ce- 15 pkt  
48 m-cy- 20 pkt 
Sterylitazator parowy 4 -o wsadowy: 
24 m-ce-0 pkt 
36 m-cy -10 pkt 
42 m-ce- 15 pkt  
48 m-cy- 20 pkt 
Sterylitazator parowy 6 -o wsadowy: 
24 m-ce-0 pkt 
36 m-cy -10 pkt 
42 m-ce- 15 pkt  
48 m-cy- 20 pkt 
 

3.  Za najkorzystniejszą uznana oferta w pakiecie nr 1, która otrzyma największą ilość 
punktów w skali  100 punktowej,  obliczonych wg następującego wzoru: 

 
X= C+P+G 

gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
P - ilość punktów badanej oferty w kryterium paramtery techniczne; 
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji; 

 
PAKIET NR 2 
 
2.1. Cena ryczałtowa brutto za całość robót -waga  80% 

 
           Cn 
C=  -------------x 100 x 80% 
          Cb 
gdzie: 

C- wartość punktowa kryterium „cena” 

cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ; 

Cb – cena badanej oferty. 

2.2. Okres udzielonej gwarancji-20% 

               Gb 

G = -------------------- x 100 x 20% 

             Gm 

gdzie: 
Gb – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ; 
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Gm– maksymalna ilość punktów: 30 pkt 

Zgrzewarka rotacyjna: 
24 m-ce-0 pkt 
30 m-cy -10 pkt 
36 m-cy- 15 pkt  
Obcinarka rękawów papierowo-foliowych: 
24 m-ce-0 pkt 
30 m-cy -10 pkt 
36 m-cy- 15 pkt  
 
3.  Za najkorzystniejszą uznana oferta w pakiecie nr 2, która otrzyma największą ilość 
punktów w skali  100 punktowej,  obliczonych wg następującego wzoru: 

 
X= C+G 

gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji; 

 
PAKIET NR 3 
 
2.1. Cena ryczałtowa brutto za całość robót -waga  80% 

 
           Cn 
C=  -------------x 100 x 80% 
          Cb 
gdzie: 

C- wartość punktowa kryterium „cena” 

cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ; 

Cb – cena badanej oferty. 

2.2. Okres udzielonej gwarancji-20% 

24 m-ce-0 pkt 
36 m-cy- 10 pkt  
48 m-cy – 15 pkt  
 

3.  Za najkorzystniejszą uznana oferta w pakiecie nr 3, która otrzyma największą ilość 
punktów w skali  100 punktowej,  obliczonych wg następującego wzoru: 

 
X= C+G 

gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji; 

 
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5.  Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania 

aukcji elektronicznej. 
6. 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 
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(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 1 ustawy PZP. 
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
3. Działając w oparciu o art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje 
możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane 
z dotacji ześrodków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Przewidywany termin podjęcia 
decyzji w spr. przedmiotowej dotacji do końca września 2019 r. 
 
22) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy . 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
24) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO 
Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny 
Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem z siedzibą: 34 – 500 
Zakopane, ul. Gładkie 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający 
numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, 
e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl, www.szpitalodrodzenie.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia 
sterylizatorni, znak referencyjny A.ZP-271-14/19,  prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach 
trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji 
międzynarodowych. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu prawo do: 

• żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania1,  zgodnie z art. 15, 16 RODO, 

• ograniczenia ich przetwarzania2, zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO, 
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu:  
• prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO, 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na 
wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe  osób trzecich w celu przekazania ich 
zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W przypadku pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla 
niniejszego postępowania, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie z treścią, wskazaną w formularzu 
oferty. 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane 
osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

12. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 
wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych 
przed ich przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

 
25) 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 od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

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. 

 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo 
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego.  
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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, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływemterminu 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 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane  
w sposób określony w pkt 2.3. zdanie drugie, albo  w terminie 15 dni jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 2.5 i 2.6 wnosi się 
w terminie 10 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 PZP. 

 
Załączniki: 
nr 1  - opis przedmiotu zamówienia -odpowiednio dla danego pakietu; 
nr 2- założenia funkcjonalne wyciąg z dokumentacji projektowej: rzut parteru niskiego, 
przekrój obejmujący m.in. pomieszczenia sterylizatorni- w oddzielnym pliku 
nr 3 - wzór formularza oferty; 
nr 4- wykaz dostaw; 
nr 5 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej; 
nr 6- projekt umowy;   
 
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami          
 
                                                      
 

     zatwierdził: 22.08.2019 r. Dyrektor 
                       dr hab. med. Marcin Zieliński 

                                                                                (data i podpis Kierownika Zamawiającego ) 
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zał.nr 1 do siwz  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
PAKIET NR 1: 

 

L.p. Opis wyposa żenia Ilo ść Ocena punktowa za parametry 
podlegaj ące ocenie 

Parametr graniczny/ 
warunek wymagany 

Parametry techniczne 
oferowane przez 

Wykonawc ę (poda ć zakres 
lub opisa ć*) 

1 Myjnia ultrad źwiękowa 1       
1.1 urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 

(nie powystawowe).   nie podlega ocenie Tak   

1.2 urządzenie wolnostojące, zabudowane, do 
montażu w jednym rzędzie ze stołem 
zlewozmywakowym na stronie brudnej 

  nie podlega ocenie Tak   

1.3 wymiary gabarytowe nie większe niż (wys. x 
szer. x gł.) 900 x 900 x 700 mm   nie podlega ocenie Tak   

1.4 konstrukcja komory i zewnętrznej obudowy ze 
stali kwasoodpornej   nie podlega ocenie Tak   

1.5 wymiary komory, umożliwiające załadunek i 
użycie standardowej tacy (540 x 340 x 100 mm)   nie podlega ocenie Tak   

1.6 wyposażona w pokrywę komory myjącej   nie podlega ocenie Tak   
1.7 wyposażona w pistolet natryskowy ze 

specjalistycznymi końcówkami do przepłukiwania 
kanałów narzędzi chirurgicznych 

  nie podlega ocenie Tak   

1.8 wyposażona w baterię ciepłej i zimnej wody i 
przyłącze odpływu wody z komory do kanalizacji    nie podlega ocenie Tak   

1.9 wyposażona w zestaw przyłączy i zaworów do 
wody zimnej i ciepłej   nie podlega ocenie Tak   

1.10 częstotliwość pracy minimum 35 kHz   nie podlega ocenie Tak   
1.11 automatyczna kontrola czasu procesu   nie podlega ocenie Tak   
1.12 możliwość ustawienia czasu procesu w zakresie 

0-60 minut, możliwość nastawienia pracy ciągłej   nie podlega ocenie Tak   

1.13 możliwość pracy z wodą lub roztworem myjącym 
w temperaturz pokojowej lub podwyższonej   nie podlega ocenie Tak   

1.14 zasilanie elektryczne jednofazowe 230V/50 Hz, 
moc zasilania maksimum 2 kW.   nie podlega ocenie Tak   
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1.15 zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów 
medycznych, urządzenie posiada oznakowanie 
CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka 
notyfikująca wymieniona w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej) 

  nie podlega ocenie Tak   

2 Myjnia narz ędziowa 2       
2.1 urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 

(nie powystawowe).   nie podlega ocenie Tak   

2.2 kompaktowa konstrukcja, pełna funkcjonalność 
przy minimum przestrzeni 

  nie podlega ocenie Tak   

2.3 wymiary zewnętrzne max.: 700x900x2300 mm 
(szer.x głęb.x wys.)   nie podlega ocenie Tak   

2.4 wymiary komory (-/+ 10 mm): 560x600x700 mm 
(szer.x głęb.x wys.)   nie podlega ocenie Tak   

2.5 pojemność maksymalna: 10 tac  o wymiarach 
540x260x50 mm   nie podlega ocenie Tak   

2.6 dezynfekcja termiczna 90 i 93 oC, możliwość 
sterowania wartością Ao   nie podlega ocenie Tak   

2.7 przelotowa do zabudowy w ścianę   nie podlega ocenie Tak   
2.8 obudowa i komora myjąca wykonane ze stali 

kwasoodpornej   nie podlega ocenie Tak   

2.9 ogrzewanie elektryczne   nie podlega ocenie Tak   
2.10 drzwi przesuwne pionowo (w dół) całkowicie 

przeszklone   nie podlega ocenie Tak   

2.11 system dystrybucji wody z jednopunktowego 
przyłącza wózka załadowczego, znajdujący się 
na dnie komory 

  nie podlega ocenie Tak   

2.12 szybkie, oszczędne programy, wbudowany, 
odręny zbiornik do przygotowania wody 
zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej 

  nie podlega ocenie Tak   

2.13 miejsce na min. 3 kanistry 5 l ze środkami w 
obrysie myjni   nie podlega ocenie Tak   

2.14 sterownik mikroprocesorowy z kolorowym 
ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” do 
obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów 
tekstowych i wykresów parametrów procesu po 
stronie załadowczej i wyładowczej 

  
Przekątna ekranu = 7” – 0 pkt; 
przekątna ekranu > 7” – 10 pkt Tak   

2.15 komunikaty wyświetlane w języku polskim   nie podlega ocenie Tak   
2.16 wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na 

ekranie dotykowym na stronie załadowczej i po 
stronie wyładowczej 

  nie podlega ocenie Tak   
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2.17 wykres parametrów procesu na ekranie 
dotykowym   nie podlega ocenie Tak   

2.18 automatyczna archiwizacja parametrów i 
raportów procesu na komputerze zewnętrznym 
(jednolity program do archiwizacji parametrów i 
raportów procesu dla oferowanego urządzenia, 
dla oferowanych sterylizatorów dostarczonych 
wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być 
zapewniona archiwizacja wszystkich raportów 
przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat 
jako kopia bezpieczeństwa 

  nie podlega ocenie Tak   

2.19 możliwość współpracy z zewnętrznym 
programem do zarządzania i nadzoru w 
Centralnej Sterylizatorni 

  nie podlega ocenie Tak   

2.20 liczba programów myciadezynfekcji minimum 20 
w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio 
z ekranu dotykowego sterownika. 

  Ilość programów = 20 – 0 pkt;          
Ilość programów > 20 – 10 pkt Tak   

2.21 możliwość programowania i kwalifikacji 
dowolnych programów użytkownika   nie podlega ocenie Tak   

2.22 min. 3 pompy dozujące środki   nie podlega ocenie Tak   
2.23 min. 3 przepływomierze cyfrowe środka 

chemicznego    nie podlega ocenie Tak   

2.24 min. 3 czujniki poziomu środka chemicznego w 
kanistrach (dla kanistrów 5 l.) 

  nie podlega ocenie Tak   

2.25 przyłącza do wody zimnej i wody 
zdemineralizowanej   nie podlega ocenie Tak   

2.26 pomiar temperatury przy pomocy czujników PT 
100   nie podlega ocenie Tak   

2.27 oświetlenie wnętrza komory z sygnalizacją w 
kolorach stanu urządzenia 

  nie podlega ocenie Tak   

2.28 wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia 
załadunku wewnątrz i na zewnątrz   nie podlega ocenie Tak   

2.29 interfejs sieciowy RJ 45   nie podlega ocenie Tak   
2.30 serwisowy program diagnostyczny dostępny 

bezpośrednio z ekranu dotykowego i online 
poprzez dostęp internetowy 

  nie podlega ocenie Tak   

2.31 wydruk raportów procesu z wbudiwanej drukarki: 
wykres parametrów procesu i raport tekstowy w 
postaci gotowego raportu, oraz możliwość 
wydruku na drukarce zewnętrznej w formacie A4 

  
szrokość papieru do wydruku:                                      

< 10 cm 0 pkt.                 
≧ 10 cm - 10 pkt 

Tak   

2.32 kontrola filtra powietrza   nie podlega ocenie Tak   
2.33 wyłącznik awaryjny na panelu po stronie   nie podlega ocenie Tak   
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załadowczej i wyładowczej 

2.34 możliwość użytkowania środków różnych 
producentów również w okresie gwarancji   nie podlega ocenie Tak   

2.35 przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz   nie podlega ocenie Tak   
2.36 wyrób medyczny, urządzenie oznaczone 

znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów 
medycznych, zgodne z normą PN EN 15883, 
przygotowane do walidacji. 

  nie podlega ocenie Tak   

2.37 Wyposażenie dla 2-ch sztuk myjni: x nie podlega ocenie Tak   
2.38 wózek transportowy, z tacą i pojemnikiem 

ociekowym oraz z przestrzenią do 
przechowywania dodatkowego nieużywanego 
wózka wsadowego 

4 nie podlega ocenie Tak   

2.39 wózek załadowczy, specjalny do mycia narzędzi 
na tacach do jednoczesnego mycia 10 tac o 
wymiarach min 580x255x50 mm (dł. x szer. x 
wys.), możliwość doposażenia w przyłącza do 
mycia endoskopów sztywnych/narzędzi 
mikrochirurgicznych z kanałem roboczym 

2 nie podlega ocenie Tak   

2.40 wózek załadowczy do narzędzi chirurgii 
małoinwazyjnej i narzędzi laparoskopowych z 
kanałem roboczym z możliwością jednoczesnego 
mycia min. 44 laparoskopów oraz min. 4 tac 
narzędziowych o wymiarach 480x250x50 mm (dł. 
x szer. x wys.) 

1 nie podlega ocenie Tak   

2.41 wózek załadowczy do mycia wyposażenia 
anestezjologicznego 1 nie podlega ocenie Tak   

2.42 wózek załadowczy do mycia pojemników 
sterylizacyjnych wielkości 1/2STU o pojemności 
4 pojemników z pokrywami 

1 nie podlega ocenie Tak   

2.43 wózek załadowczy, specjalny dwupoziomowy do 
mycia wielkogabarytowego wyposażenia z 
wkładkami do mycia obuwia operacyjnego 

1 nie podlega ocenie Tak   

2.44 taca narzędziowa 480x250x50 mm wykonana z 
drutu ze stali kwasoodpornej 30 nie podlega ocenie Tak   

2.45 taca narzędziowa 240x250x50 mm wykonana z 
drutu ze stali kwasoodpornej 

20 nie podlega ocenie Tak   

3 Stelaż odstawczy do przechowywania 
wózków myjni, potrójny  1       

3.1 wyposażony w dolną półkę   nie podlega ocenie Tak   
3.2 wymiary dopasowane do wóżków wsadowych 

oferowanych myjni   nie podlega ocenie Tak   
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3.3 wysokość dopasowana do wózków 
transportowych oferowanych myjni   nie podlega ocenie Tak   

3.4 uchwyty do dokowania wózka transportowego 
oferowanych myjni   nie podlega ocenie Tak   

3.5 wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304   nie podlega ocenie Tak   
3.6 regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm   nie podlega ocenie Tak   

4 Sterylizator parowy 1       
4.1 urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 

(nie powystawowe).   nie podlega ocenie Tak   

4.2 przelotowy, do zabudowy w dwie ściany   nie podlega ocenie Tak   
4.3 konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania 

normy PN-EN 285   nie podlega ocenie Tak   

4.4 pojemność komory min. 4 jednostki wsadu 
zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) 
(dxsxw) 

  nie podlega ocenie Tak   

4.5 wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, 
drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, 
rama i panele zewnętrzneze stali kwasoodpornej 

  nie podlega ocenie Tak   

4.6 przesuwne pionowo drzwi komory sterylizacyjnej 
automatycznie zamykane oraz otwierane po 
procesie, napęd drzwi komory elektryczny. 

  nie podlega ocenie Tak   

4.7 sterylizator wyposażony w system załadowczy i 
wyładowczy do załadunku komory na dwóch 
poziomach o regulowanej wysokości, każdy 
poziom o wysokości minimum 1 STE 

  nie podlega ocenie Tak   

4.8 zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w 
obrysie sterylizatora, niezasleżny od sterylizatora 
sterownik wytwornicy pary z wyświetlaczem 
komunikatów 

  nie podlega ocenie Tak   

4.9 zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą 
demineralizowaną   nie podlega ocenie Tak   

4.10 automatyczny system oczyszczenia wytwornicy 
pary   nie podlega ocenie Tak   

4.11 automatyczny system odgazowania wody 
zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary, 
system wyposażony w zbiornik rezerwowy wody 
zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary 

  nie podlega ocenie Tak   

4.12 pomiar ciśnienia w komorze niezależny od 
ciśnienia atmosferycznego   nie podlega ocenie Tak   

4.13 docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary 
wodnej pod ciśnieniem   nie podlega ocenie Tak   
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4.14 frakcjonowana próżnia wstępna   nie podlega ocenie Tak   
4.15 programy (realizowane automatycznie bez 

potrzeby ingerencji ze strony użytkownika):   nie podlega ocenie Tak   

4.16 test Bowie– Dick   nie podlega ocenie Tak   
4.17 program testu szczelności   nie podlega ocenie Tak   
4.18 minimum 6 standardowych programów do 

sterylizacji w temperaturze 121°C, 
134°Cmo żliwość modyfikacji programów przez 
użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu 
dotykowego 

  nie podlega ocenie Tak   

4.19 diagnostyczny program serwisowy i 
programowalna książka serwisowa w sterowniku 
(informacja o potrzebie wykonania przeglądu 
technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez 
złącze sieciowe 

  nie podlega ocenie Tak   

4.20 liczba programów do sterylizacji możliwa do 
zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej 
niż 10 wybieranych bezpośrednio z kolorowego 
ekranu dotykowego sterownika. 

  Ilość programów = 20 – 0 pkt;                  
Ilość programów > 20 – 10 pkt Tak   

4.21 sterowanie mikroprocesorowe, sterownik 
urządzenia wyposażony kolorowy ekran 
dotykowy o przekątnej minimum 10” do obsługi 
urządzenia, wyświetlania komunikatów 
tekstowych i wykresów parametrów procesu 
wbudowany 

  Przekątna ekranu = 10” – 0 pkt;     
przekątna ekranu >10” – 10 pkt Tak   

4.22 wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu 
temperatury i ciśnienia   nie podlega ocenie Tak   

4.23 wyświetlanie komunikatów o błędach w języku 
polskim   nie podlega ocenie Tak   

4.24 wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu 
do zakończenia procesu   nie podlega ocenie Tak   

4.25 wbudowana drukarka do wydruku protokołów 
tekstowych i wykresów przebiegu procesu 
sterylizacji w postaci gotowego raportu, 
możliwość wydruku raportu procesu z wykresem 
parametrów w kolorze w formacie A4 na 
zewnętrznej drukarce sieciowej 

  
szrokość papieru do wydruku:                     

< 10 cm 0 pkt.                                               
≧ 10 cm - 10 pkt 

Tak   

4.26 sterownik wyposażony w złącze umożliwiające 
podłączenie urządzenia do systemu 
komputerowego do monitorowania procesów 
sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji 
narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki 

  nie podlega ocenie Tak   
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narzędzi 

4.27 sterownik wyposażony w skaner kodów 
paskowych w celu automatycznego rozpoznania 
załadunku i archiwizacji załadunku w sterowniku 
w raporcie z procesu 

  nie podlega ocenie Tak   

4.28 automatyczna archiwizacja parametrów i 
raportów procesu na komputerze zewnętrznym 
(jednolity program do archiwizacji parametrów i 
raportów procesu dla oferowanego urządzenia,  
dla oferowanych myjni dezynfektorów do 
narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), w 
sterowniku ma być zapewniona archiwizacja 
wszystkich raportów przeprowadzonych cykli 
przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa. 

  nie podlega ocenie Tak   

4.29 możliwość odtworzenia oprogramowania 
urządzenia w przypadku utraty danych 
sterownika bez udziału serwisu producenta 

  nie podlega ocenie Tak   

4.30 możliwość programowania czasu 
automatycznego rozpoczęcia pracy przez 
sterylizator 

  nie podlega ocenie Tak   

4.31 wbudowany, automatyczny, elektroniczny, 
system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu 
testu w dostarczanym wraz z urządzeniem 
jednolitym programie do archiwizacji parametrów 
i raportów procesu dla oferowanego urządzenia i  
dla oferowanych myjni dezynfektorów do 
narzędzi. 

  nie podlega ocenie Tak   

4.32 wbudowany system oszczędzania wody   nie podlega ocenie Tak   
4.33 zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;   nie podlega ocenie Tak   
4.34 wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 

285,możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 
17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację 
zgodności producenta. 

  nie podlega ocenie Tak   

4.35 zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów 
medycznych, urządzenie posiada oznakowanie 
CE z czterocyfrową notyfikacją ( jednostka 
notyfikująca wymieniona w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej) 

  nie podlega ocenie Tak   
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4.36 zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń 
ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów 
ciśnieniowych oferowanego urządzenia., 
urządzenie posiada oznakowanie CE z 
czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca 
wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej) 

  nie podlega ocenie Tak   

4.37 Wyposażenie dla każdego sterylizatora: x       
4.38 Wózek transportowy sterylizatora parowego - 

2 szt.  2       

4.39 konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze 
stali kwasoodpornej nie gorszej niż A304   nie podlega ocenie Tak   

4.40 4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z 
blokadą   nie podlega ocenie Tak   

4.41 bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy   nie podlega ocenie Tak   
4.42 Wózek wsadowy sterylizatora parowego - 1 

szt.  1       

4.43 konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych i 
półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż A304   nie podlega ocenie Tak   

4.44 półki wózka, o regulowanej wysokości położenia   nie podlega ocenie Tak   

5 Sterylizator parowy 1       
5.1 urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 

(nie powystawowe).   nie podlega ocenie Tak   

5.2 przelotowy, do zabudowy w dwie ściany   nie podlega ocenie Tak   
5.3 konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania 

normy PN-EN 285   nie podlega ocenie Tak   

5.4 pojemność komory min. 6 jednostek wsadu 
zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) 
(dxsxw) 

  nie podlega ocenie Tak   

5.5 wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, 
drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, 
rama i panele zewnętrzneze stali kwasoodpornej 

  nie podlega ocenie Tak   

5.6 przesuwne pionowo drzwi komory sterylizacyjnej 
automatycznie zamykane oraz otwierane po 
procesie, napęd drzwi komory elektryczny. 

  nie podlega ocenie Tak   

5.7 sterylizator wyposażony w system załadowczy i 
wyładowczy do załadunku komory na dwóch 
poziomach o regulowanej wysokości, każdy 
poziom o wysokości minimum 1 STE 

  nie podlega ocenie Tak   

5.8 zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w 
obrysie sterylizatora, niezasleżny od sterylizatora   nie podlega ocenie Tak   
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sterownik wytwornicy pary z wyświetlaczem 
komunikatów 

5.9 zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą 
demineralizowaną   nie podlega ocenie Tak   

5.10 automatyczny system oczyszczenia wytwornicy 
pary   nie podlega ocenie Tak   

5.11 automatyczny system odgazowania wody 
zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary, 
system wyposażony w zbiornik rezerwowy wody 
zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary 

  nie podlega ocenie Tak   

5.12 pomiar ciśnienia w komorze niezależny od 
ciśnienia atmosferycznego   nie podlega ocenie Tak   

5.13 docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary 
wodnej pod ciśnieniem   nie podlega ocenie Tak   

5.14 frakcjonowana próżnia wstępna   nie podlega ocenie Tak   
5.15 programy (realizowane automatycznie bez 

potrzeby ingerencji ze strony użytkownika):   nie podlega ocenie Tak   

5.16 test Bowie– Dick   nie podlega ocenie Tak   
5.17 program testu szczelności   nie podlega ocenie Tak   
5.18 minimum 6 standardowych programów do 

sterylizacji w temperaturze 121°C, 
134°Cmo żliwość modyfikacji programów przez 
użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu 
dotykowego 

  nie podlega ocenie Tak   

5.19 diagnostyczny program serwisowy i 
programowalna książka serwisowa w sterowniku 
(informacja o potrzebie wykonania przeglądu 
technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez 
złącze sieciowe 

  nie podlega ocenie Tak   

5.20 liczba programów do sterylizacji możliwa do 
zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej 
niż 10 wybieranych bezpośrednio z kolorowego 
ekranu dotykowego sterownika. 

  Ilość programów = 20 – 0 pkt;                  
Ilość programów > 20 – 10 pkt Tak   

5.21 sterowanie mikroprocesorowe, sterownik 
urządzenia wyposażony kolorowy ekran 
dotykowy o przekątnej minimum 10” do obsługi 
urządzenia, wyświetlania komunikatów 
tekstowych i wykresów parametrów procesu 
wbudowany 

  Przekątna ekranu = 10” – 0 pkt;     
przekątna ekranu >10” – 10 pkt Tak   

5.22 wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu 
temperatury i ciśnienia   nie podlega ocenie Tak   
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5.23 wyświetlanie komunikatów o błędach w języku 
polskim   nie podlega ocenie Tak   

5.24 wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu 
do zakończenia procesu   nie podlega ocenie Tak   

5.25 wbudowana drukarka do wydruku protokołów 
tekstowych i wykresów przebiegu procesu 
sterylizacji w postaci gotowego raportu, 
możliwość wydruku raportu procesu z wykresem 
parametrów w kolorze w formacie A4 na 
zewnętrznej drukarce sieciowej 

  
szrokość papieru do wydruku:                

< 10 cm 0 pkt.                                               
≧ 10 cm - 10 pkt 

Tak   

5.26 sterownik wyposażony w złącze umożliwiające 
podłączenie urządzenia do systemu 
komputerowego do monitorowania procesów 
sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji 
narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki 
narzędzi 

  nie podlega ocenie Tak   

5.27 sterownik wyposażony w skaner kodów 
paskowych w celu automatycznego rozpoznania 
załadunku i archiwizacji załadunku w sterowniku 
w raporcie z procesu 

  nie podlega ocenie Tak   

5.28 automatyczna archiwizacja parametrów i 
raportów procesu na komputerze zewnętrznym 
(jednolity program do archiwizacji parametrów i 
raportów procesu dla oferowanego urządzenia,  
dla oferowanych myjni dezynfektorów do 
narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), w 
sterowniku ma być zapewniona archiwizacja 
wszystkich raportów przeprowadzonych cykli 
przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa. 

  nie podlega ocenie Tak   

5.29 możliwość odtworzenia oprogramowania 
urządzenia w przypadku utraty danych 
sterownika bez udziału serwisu producenta 

  nie podlega ocenie Tak   

5.30 możliwość programowania czasu 
automatycznego rozpoczęcia pracy przez 
sterylizator 

  nie podlega ocenie Tak   

5.31 wbudowany, automatyczny, elektroniczny, 
system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu 
testu w dostarczanym wraz z urządzeniem 
jednolitym programie do archiwizacji parametrów 
i raportów procesu dla oferowanego urządzenia i  
dla oferowanych myjni dezynfektorów do 
narzędzi. 

  nie podlega ocenie Tak   

5.32 wbudowany system oszczędzania wody   nie podlega ocenie Tak   
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5.33 zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;   nie podlega ocenie Tak   
5.34 wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 

285,możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 
17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację 
zgodności producenta. 

  nie podlega ocenie Tak   

5.35 zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów 
medycznych, urządzenie posiada oznakowanie 
CE z czterocyfrową notyfikacją ( jednostka 
notyfikująca wymieniona w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej) 

  nie podlega ocenie Tak   

5.36 zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń 
ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów 
ciśnieniowych oferowanego urządzenia., 
urządzenie posiada oznakowanie CE z 
czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca 
wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej) 

  nie podlega ocenie Tak   

5.37 Wyposażenie dla każdego sterylizatora: x       
5.38 Wózek transportowy sterylizatora parowego - 

2 szt.  2       

5.39 konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze 
stali kwasoodpornej nie gorszej niż A304   nie podlega ocenie Tak   

5.40 4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z 
blokadą 

  nie podlega ocenie Tak   

5.41 bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy   nie podlega ocenie Tak   
5.42 Wózek wsadowy sterylizatora parowego - 1 

szt.  1       

5.43 konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych i 
półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż A304   nie podlega ocenie Tak   

5.44 półki wózka, o regulowanej wysokości położenia    nie podlega ocenie Tak   
Warunki serwisu 
gwarancyjnego 
dla pakietu 1  

      

1 Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy   Zgodnie z pkt 19.2.3 siwz Miesiące/    

2 Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia    nie podlega ocenie Tak     

3 

Posiadanie wymaganych uprawnień przez  
pracowników serwisu (w szczególności szkolenie 
producenta oferowanego urządzenia, 
uprawnienia elektryczne oraz ciśnieniowe) 

  nie podlega ocenie Tak     
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4 
Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę (podać 
sposób oraz numery telefonów kontaktowych i 
faksu) 

  nie podlega ocenie Tak     

5 Magazyn części zamiennych    nie podlega ocenie Tak     

6 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta 
naprawa   nie podlega ocenie h / nie dłużej jak 48 

godzin w dni robocze    

7 Maksymalny czas usuwania awarii   nie podlega ocenie dni/ nie dłużej jak 5 dni 
roboczych 

   

8 Wymieniane podzespoły , części do napraw, 
przeglądów, winny być nowe  nie regenerowane   nie podlega ocenie Tak    

9 Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych 
elementów po naprawie   nie podlega ocenie  minimum 6 miesięcy    

10 Ograniczenia gwarancji, możliwe przyczyny 
utraty gwarancji (wymienić) 

  nie podlega ocenie Opis    

11 

Wykaz min. 3 producentów środków 
chemicznych wykorzystywanych w procesie 
mycia w oferowanych myjniach narzędziowych i 
ultradźwiękowej 

 nie podlega ocenie Opis   

Warunki serwisu 
pogwara ncyjnego         

1 Formy serwisu pogwarancyjnego   nie podlega ocenie Opis    

2 Maksymalny czas usunięcia awarii   nie podlega ocenie Dni    

3 Gwarancja produkcji części (wymienić ilość lat) 
minimum 10 lat   nie podlega ocenie Lata    

4 Inne oferowane warunki   nie podlega ocenie Podać    

       

   
  

 
 
 

…………………………………. 
Podpis Wykonawcy  

   



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                  Znak postępowania: A.ZP-271-14.2019  
 

                     Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie”                                                  
 

36

 
PAKIET NR 2: 
 
 

L.p. Opis wyposa żenia Ilo ść 
Ocena punktowa za 

parametry podlegaj ące 
ocenie 

Parametr graniczny/ 
warunek wymagany 

Parametry techniczne 
oferowane przez 

Wykonawc ę (poda ć zakres 
lub opisa ć*) 

 

1 Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym  1        

1.1 urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 
(nie powystawowe).   nie podlega ocenie Tak    

1.2 menu zgrzewarki w języku polskim   nie podlega ocenie Tak    

1.3 wyświetlacz ciekłokrystaliczny   nie podlega ocenie Tak    

1.4 licznik ilości wykonanych zgrzewów z 
możliwością kasowania, licznik czasu pracy   nie podlega ocenie Tak    

1.5 pamięć wprowadzonych informacji   nie podlega ocenie Tak    

1.6 automatyczny start / stop napędu   nie podlega ocenie Tak    

1.7 automatyczna kontrola temperatury zgrzewania   nie podlega ocenie Tak    

1.8 wyświetlanie temperatury zgrzewania   nie podlega ocenie Tak    

1.9 termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący 
listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem   nie podlega ocenie Tak    

1.10 rejestrowanie temperatury zgrzewania, siły 
nacisku rolki oraz prędkości zgrzewania z 
możliwością prezentacji rejestrowanych 
parametrów w postaci wykresu na wbudowanym 
panelu LCD 

  nie podlega ocenie Tak    

1.11 możliwość archiwizacji i wydruku rejestrowanych 
parametrów na komputerze   nie podlega ocenie Tak    

1.12 drukowanie daty produkcji i daty ważności, nr 
wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby 
odpowiedzialnej za sterylizację 

  nie podlega ocenie Tak    

1.13 drukowanie kodów kreskowych   nie podlega ocenie Tak    

1.14 drukowanie symboli zgodnych z normą EN 980   nie podlega ocenie Tak    

1.15 minimum jednowierszowa drukarka igłowa   nie podlega ocenie Tak    

1.16 wbudowany program do przeprowadzania testu 
poprawności zgrzewu 

  nie podlega ocenie Tak    

1.17 możliwość obrócenia wydruku o 180st.   nie podlega ocenie Tak    

1.18 różne wielkości czcionek   nie podlega ocenie Tak    
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1.19 dostęp do kasety drukującej bez użycia narzędzi   nie podlega ocenie Tak    

1.20 możliwość bezpośredniego podłączenia 
zewnętrznej drukarki kodów kreskowych   nie podlega ocenie Tak    

1.21 możliwość bezpośredniego podłączenia 
urządzenia do walidacji zgrzewów   nie podlega ocenie Tak    

1.22 możliwość bezpośredniego podłączenia 
zewnętrznej klawiatury komputerowej   nie podlega ocenie Tak    

1.23 szybkość zgrzewania min. 10 m/min   nie podlega ocenie Tak    

1.24 szerokość rzeczywista zgrzeiny min. 12 mm   nie podlega ocenie Tak    

1.25 możliwość ustawienia temperatury zgrzewania 
do 220oC   nie podlega ocenie Tak    

1.26 obudowa ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 
0H18N9   nie podlega ocenie Tak    

1.27 modułowy system połączeń elektrycznych 
zespołów 

  nie podlega ocenie Tak    

1.28 zasilanie elektryczne230 V, 50 Hz, moc nie 
większa niż 500 W   nie podlega ocenie Tak    

1.29 wyposażenie - stolik rolkowy   nie podlega ocenie Tak    

1.30 urządzenie posiada oznakowanie CE,   nie podlega ocenie Tak    

2 Obcinarka r ękawów papierowo-foliowych 1        

2.1 z dwupoziomowym zasobnikiem rękawów i 
podajnikiem na dstawką do obcinarki   nie podlega ocenie Tak    

2.2 długość prowadnicy rękawów ok. 750 mm (-/+ 
2cm)   nie podlega ocenie Tak    

2.3 nóż tnący krążkowy   nie podlega ocenie Tak    

2.4 zasobnik umożliwiający ułożenie rękawów o 
średnicy do 300 mm   nie podlega ocenie Tak    

2.5 wykonanie z materiału odpornego na korozję   nie podlega ocenie Tak    

Warunki serwisu 
gwarancyjnego 
dla pakietu 2 

      

1 Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy   Zgodnie z pkt 19.2.2 siwz Miesiące/    

2 
Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia 
(załączyć stosowną autoryzację), podać dane 
teleadresowe autoryzowanego serwisu. 

  nie podlega ocenie Tak     

3 

Posiadanie wymaganych uprawnień przez  
pracowników serwisu (w szczególności 
szkolenie producenta oferowanego urządzenia, 
uprawnienia elektryczne oraz ciśnieniowe) 

  nie podlega ocenie Tak     
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4 
Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę (podać 
sposób oraz numery telefonów kontaktowych i 
faksu) 

  nie podlega ocenie Tak     

5 Magazyn części zamiennych    nie podlega ocenie Tak     

6 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta 
naprawa   nie podlega ocenie h / nie dłużej jak 48 

godzin w dni robocze    

7 Maksymalny czas usuwania awarii   nie podlega ocenie dni/ nie dłużej jak 5 dni 
roboczych 

   

8 Wymieniane podzespoły , części do napraw, 
przeglądów, winny być nowe  nie regenerowane   nie podlega ocenie Tak    

9 Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych 
elementów po naprawie   nie podlega ocenie  minimum 6 miesięcy    

10 Ograniczenia gwarancji, możliwe przyczyny 
utraty gwarancji (wymienić) 

  nie podlega ocenie Opis    

Warunki serwisu 
pogwarancyjnego         

1 Formy serwisu pogwarancyjnego   nie podlega ocenie Opis    

2 Maksymalny czas usunięcia awarii   nie podlega ocenie Dni    

3 
Gwarancja produkcji części (wymienić ilość lat) 
minimum 10 lat   nie podlega ocenie Lata    

4 Inne oferowane warunki   nie podlega ocenie Podać    

       

……………………………………….. 

Podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 3: 
 
 

L.p. Opis wyposa żenia Ilo ść 
Ocena punktowa za 

parametry podlegaj ące 
ocenie 

Parametr graniczny/ 
warunek wymagany 

Parametry techniczne 
oferowane przez 

Wykonawc ę (poda ć zakres 
lub opisa ć*) 

 

1 Stacja uzdatniania wody   1        

1.1 filtr wstępny piaskowy z automatycznym 
płukaniem przeciwprądem   nie podlega ocenie Tak    

1.2 wymiennik jonowy podwójny, dwukolumnowy ze 
zbiornikiem solanki o wydajności min. 0,8m3/h   nie podlega ocenie Tak    

1.3 filtr węglowy z automatycznym płukaniem 
przeciwprądem   nie podlega ocenie Tak    

1.4 urządzenie RO, wydajność dobowa przy temp 
wody 15 st. C min. 3 m3   nie podlega ocenie Tak    

1.5 zbiornik magazynujący o objętości min.1000 
litrów ze zdejmowaną pokrywą   nie podlega ocenie Tak    

1.6 układ podnoszenia ciśnienia   nie podlega ocenie Tak    

1.7 dezynfekcja UV   nie podlega ocenie Tak    

1.8 demineralizacja jonowa   nie podlega ocenie Tak    

1.9 instalacja łącząca urządzenia stacji uzdatniania 
wody   nie podlega ocenie Tak    

1.10 stacja ma zapewniać poprawne działanie 
oferowanych myjni i sterylizatorów   nie podlega ocenie Tak    

1.11 produkcja wody uzdatnionej zgodnej z PN EN 
285   nie podlega ocenie Tak    

Warunki serwisu 
gwarancyjnego 
dla pakietu 3 

      

1 Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy   Zgodnie z pkt 19.2.2 siwz Miesiące/    

2 
Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia 
podać dane teleadresowe autoryzowanego 
serwisu. 

  nie podlega ocenie Tak     

3 

Posiadanie wymaganych uprawnień przez  
pracowników serwisu (w szczególności 
szkolenie producenta oferowanego urządzenia, 
uprawnienia elektryczne oraz ciśnieniowe) 

  nie podlega ocenie Tak     
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4 
Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę (podać 
sposób oraz numery telefonów kontaktowych i 
faksu) 

  nie podlega ocenie Tak     

5 Magazyn części zamiennych    nie podlega ocenie Tak     

6 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta 
naprawa   nie podlega ocenie h / nie dłużej jak 48 

godzin w dni robocze    

7 Maksymalny czas usuwania awarii   nie podlega ocenie dni/ nie dłużej jak 5 dni 
roboczych 

   

8 Wymieniane podzespoły , części do napraw, 
przeglądów, winny być nowe  nie regenerowane   nie podlega ocenie Tak    

9 Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych 
elementów po naprawie   nie podlega ocenie  minimum 6 miesięcy    

10 Ograniczenia gwarancji, możliwe przyczyny 
utraty gwarancji (wymienić) 

  nie podlega ocenie Opis    

Warunki serwisu 
pogwarancyjnego         

1 Formy serwisu pogwarancyjnego   nie podlega ocenie Opis    

2 Maksymalny czas usunięcia awarii   nie podlega ocenie Dni    

3 
Gwarancja produkcji części (wymienić ilość lat) 
minimum 10 lat   nie podlega ocenie Lata    

4 Inne oferowane warunki   nie podlega ocenie Podać    

       

  
 

 

……………………………………….. 

Podpis Wykonawcy 
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Zał. nr 3 
FORMULARZ      OFERTY 

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

 
WYKONAWCA*: 

Nazwa Wykonawcy  
 
NIP/ REGON 
 

 

Adres Wykonawcy  
 
 

 

nr tel  

faks   

Email  

 
* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w 

zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz, ze wskazaniem 
Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o 
zamówienie.  

 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę 

wyposażenia centralnej sterylizatorni, składam(y) poniższą ofertę: 
 
PAKIET NR 1 * 
 
Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia 
tj. cena nabycia urządzenia, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia,  przeszkolenia 
personelu itp.): ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz): 
…………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

W tym cena za:  

• Myjnię ultradźwiękową- 1 szt: 

Producent …………….Typ………. Model………….. rok produkcji …………. 

netto: …………………………. zł 

brutto: ………………………….. zł 

• Myjnię narzędziową wraz z wyposażeniem- 2 szt: 
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Producent …………….Typ………. Model………….. rok produkcji …………. 

netto: …………………………. zł 

brutto: ………………………….. zł 

Poniżej parametry oferowanej myjni narzędziowej, podlegające ocenie:  

a) Przekątna ekranu ………. (min. 7”) 

b) Liczba programów mycia dezynfekcji  ……………….. (min. 20 programów) 

c) Wydruk raportów procesu z wbudowanej drukarki : wykres parametrów 
procesu i raport tekstowy w postaci gotowego raportu, oraz możliwość 
wydruku na drukarce zewnętrznej w formacie A4:  

szerokość papieru do wydruku ………...… cm  

 

• Sterylizator parowy min. 4-o wsadowy wraz z wyposażeniem- 1 szt: 

Producent …………….Typ………. Model………….. rok produkcji …………. 

netto: …………………………. zł 

brutto: ………………………….. zł 

• Sterylizator parowy min. 6-o wsadowy wraz z wyposażeniem- 1 szt: 

Producent …………….Typ………. Model………….. rok produkcji …………. 

netto: …………………………. zł 

brutto: ………………………….. zł 

Poniżej parametry oferowanych sterylizatarów  parowych, podlegające ocenie: 
a) Ilość  programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania 

……………………………………  (min. 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych 
bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika)   
 

b) Sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony 
kolorowy ekran dotykowy o przekątnej …………………. (min. 10” ) 

 
c) Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów 

przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość 
wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w 
formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej:  

szerokość papieru do wydruku: …………….. cm 
 
Na oferowany przedmiot udzielam(y) następującej gwarancji (minimalnie 24 
miesiące): 
Myjnia ultradźwiękowa…………………… m-cy 
Myjnie narzędziowe ……………………………m-cy 
Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym ……………………… m-cy 
Obcinarka rękawów papierowo-foliowych ………………………. m-cy 
Sterylizator parowy min. 4-o wsadowy ……………………………. m-cy 
Sterylizator parowy min. 6-o wsadowy …………………. m-cy 
 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 
13.12.2019 r. 
 
Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania 
zamawiającego. 
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PAKIET NR 2 * 
 
Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia 
tj. cena nabycia urządzenia, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia,  przeszkolenia 
personelu itp.): ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz): 
…………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

W tym cena za:  

• Zgrzewarkę rotacyjną ze stolikiem rolkowym - 1 szt: 

Producent …………….Typ………. Model………….. rok produkcji …………. 

netto: …………………………. zł 

brutto: ………………………….. zł 

• Obcinarkę rękawów papierowo-foliowych - 1 szt: 

Producent …………….Typ………. Model………….. rok produkcji …………. 

netto: …………………………. zł 

brutto: ………………………….. zł 

 

Na oferowany przedmiot udzielam(y) następującej gwarancji (minimalnie 24 
miesiące): 
Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym ……………………… m-cy 
Obcinarka rękawów papierowo-foliowych ………………………. m-cy 
 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 
13.12.2019 r. 
 
Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania 
zamawiającego. 
 
PAKIET NR 3 * 
 
Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia 
tj. cena nabycia urządzenia, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia,  przeszkolenia 
personelu itp.): ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz): 
…………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

W tym cena za:  

Stację uzdatniania  wody - 1 szt: 



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                 znak postępowania: A.ZP-271-14/19 
 
 

                     Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie”                                                  
 

44 

Producent …………….Typ………. Model………….. rok produkcji …………. 

netto: …………………………. zł 

brutto: ………………………….. zł 

 

Na oferowany przedmiot udzielam(y) gwarancji: …………………… miesięcy 
(minimalnie 24 miesiące) 
 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 
13.12.2019 r. 
 
Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania 
zamawiającego. 
 

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 akceptuję(my) 30-o dniowy termin płatności faktury 
zatwierdzonej przez zamawiającego. 

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 
60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 
 
Wadium przetargowe w wysokości ........................................ zostało wniesione 
w dniu …………….. w formie ............................................................................... 
 
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. 
 
Informacja dotycząca warunków serwisowania urządzeń w okresie gwarancji 
jak i w okresie pogwarancyjnym (w tym wykaz podmiotów wykonujących 
czynności serwisowe) : 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                 znak postępowania: A.ZP-271-14/19 
 
 

                     Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie”                                                  
 

45 

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

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

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

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

 
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:……………………………………………………. 
 
Wykonawca jest3 (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*) 

− Mikroprzedsiębiorstwem*) 
− Małym przedsiębiorstwem*) 
− Średnim przedsiębiorstwem*) 

 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do 
niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do 
zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem. 
 
Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od 
nr ................. do nr ............................. 
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu4 * 
 
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 

 
3 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .  
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(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 Wykonawcy)  
*niepotrzebne skreśli
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....................................                                                                       zał. nr 4 
 (pieczęć wykonawcy) 
 

Wykaz dostaw 
 
 

  Lp. 

Nazwa i adres 

podmiotu  
na rzecz dostawy 

zostały wykonane 

Wartość 
zamówienia 

brutto 
[PLN] 

(wskazać wartość 
dostawy na 

potwierdzenie 
warunku 

określonego w pkt 
9.1.2.3. siwz lit. 
a)- pakiet nr 1  

 

Przedmiot 
zamówienia 

(wskazać zakres 
dostawy na 

potwierdzenie 
warunku określonego 
w pkt 9.1.2.3. siwz lit. 

a)- pakiet nr 1  
 
 

Okres realizacji 
zamówienia (daty 

wykonania) 
(od dzień-miesiąc -rok 
do dzień-miesiąc- rok) 

początek koniec 

  
 
 
 
 

   
 
 

 
 

  
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 

    

    
 
 
 
 

  

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie: 
 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
 
................................................................... 
         (Miejscowość, data) 

            …………………………………… 
          (Podpis i pieczęć imienna 

 upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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  Załącznik nr 5 

  

oznaczenie 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: dostawa wyposażenia na potrzeby centralnej sterylizatorni,  

znak postępowania: A.ZP-271-14/19 

 

 
   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 2019 r. poz. 364)  

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym 

postępowaniu. 

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 364) 

z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu (należy 

wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej): 

1) ……………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………….. 

Wraz ze złożeniem niniejszego 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 
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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-271-14/19, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) zawarto umowę 
następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń, rok 
produkcji 2019 r. na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego 
Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.  

2. Przedmiot zamówiena, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dostawę, instalację i 
uruchomienie:  
a) Pakiet nr 1: myjni ultradźwiękowej w ilości 1 szt., myjni narzędziowych wraz z 

wyposażeniem w  ilości 2 szt., sterylizatorów parowych wraz z wyposażeniem 
w ilości 2 szt.  

b) Pakiet nr 2: zgrzewarki rotacyjnej w ilości 1 szt. oraz obcinarki rękawów 
papierowo-foliowych, w ilości 1 szt., 

c) Pakiet nr 3:  stacji uzdatniania wody w ilości 1 szt.  
- zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje przeszkolenie personelu 
w zakresie  obsługi oferowanych urządzeń. 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
określony w ust. 1 – 3 ninieszego paragrafu. 

5. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta 
Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną (opisem) oferowanych urządzeń- 
odpowiednio dla danego pakietu. 

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy okreśłony w ust. 1 lit a) spełnia 
wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
( t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 175), w szczególności jest oznakowany znakiem CE, a jeżeli 
ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok 
znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. 

7. Zamawiający wymaga, by przy wykonaniu zamówienia, w szczególności montażu 
urządzeń Wykonawca współpracował z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych 
pomieszczeń centralnej sterylizatorni i stacji uzdatniania wody.     
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8. Założenia funkcjonalne dla montażu przedmiotu zamówienia znajdują się w wyciągu 
z dokumentacji projektowej tj. 1)  rzut parteru niskiego; 2)  przekrój obejmujący 
m.in. pomieszczenia sterylizatorni, stanowiące załącznik nr 2 do umowy. 

9. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, 
przy zachowaniu należytej staranności. 

10. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i) 
…………………........... tel. .....................………........... fax ................................ 

11. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i) 
…………………........... tel. .....................………........... fax ............................... 
 

§ 2 
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy  

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
2. 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. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*   

4.  Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy) następujący 
zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną doprecyzowane po 
wyborze Wykonawcy)  

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

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

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
  

§ 3 
Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Przedmiot umowy  określony w § 1 ust. 1 -3 zostanie zrealizowany w terminie do 

13 grudnia 2019 r. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Gładkie 1, 34-500 

Zakopane nastąpi na koszt Wykonawcy. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego z co najmniej  trzydniowym wyprzedzeniem faksem na nr 18/2014632 
lub drogą elektroniczną na adres: administracja@szpitalskolowski.pl . Ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia/eń w czasie jego dostawy, 
rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy. 

3. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy (jeśli dotyczy) 
wymagane świadectwo dopuszczenie do obrotu, atest, certyfikat, instrukcję 
obsługi, paszporty techniczne  urządzeń, wykaz materiałów zużywalnych 
niezbędnych dla bieżącej eksploatacji, przedmiotu umowy określonych przez 
producenta, wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych oraz 
materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu 
umowy, wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub 
autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, 
okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, 
okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, 
sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją 
używania  przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego 
itp. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na  język polski. 
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§ 4 
Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia o którym mowa w § 1 umowy 
zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą zał. nr 3 do umowy wynosi :  
pakiet nr ……. netto:....................... zł plus podatek VAT …...% w kwocie ………. zł, 
co daje kwotę brutto: ……………… zł (słownie złotych: ...................................). 

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury.  

4. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy nie później niż w ciągu 30 
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

5. W przypadku wyboru przez Wykonawcę wysłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej należy ją wysłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF): skrócona nazwa skrzynki: Szpital 
Specjalistyczny Chorób Płuc;  Typ/Numer skrzynki PEPPOL: NIP 7361454134. 

6. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach 
handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 118). 
 

§ 5 
Warunki gwarancji i serwisu 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do trzech dni 
roboczych od daty zgłoszenia. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, sprawny 
i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku.  

4. Wykonawca udziela gwarancji jakości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, 
na warunkach oferty Wykonawcy i opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi zał. 
nr 1 i 2 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, licząc od dnia 
dokonania końcowego, bezusterkowego i protokolarnego odbioru, tj. odpowiednio 
(zostanie wypełnione po wyborze oferty): 
pakiet nr 1: 
…………… miesięcy. 
pakiet nr 2: 
……………….. miesięcy 
Pakiet nr 3  
……………….. miesięcy  

5. Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków siwz w toku realizacji 
umowy i zawierać zapisy mniej korzystne niż określone w K.C. art. 577 do art. 581.  

6. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis 
gwarancyjny oraz autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach oferty, w tym 
w szczególności: wymagane przez Wytwórcę wszelkie przeglądy techniczne 
i konserwacje, celem zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzenia,  
stanowiącego przedmiot umowy. Wykonanie prac serwisowych Wykonawca będzie 
potwierdzał dokonując wpisów we właściwej dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia  
zgodnie z wymogami wytwórcy i obowiązującym stanem prawnym, w szczególności 
każda czynność będzie odnotowana w paszporcie technicznym urządzenia.  

7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich 
formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu 
przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do 
Zamawiającego lub importem części zamiennych – bez udziału Zamawiającego.  

8. Wykonawca oświadcza, że obowiązki wynikające z gwarancji realizować będzie 
autoryzowany serwis.  



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                                 A.ZP-271- 14/19 

                  Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc                                                         52 

9. W przypadku awarii przedmiotu umowy Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu od 
momentu zgłoszenia zgdonie z oświadczeniem zawartym w zał. nr 1 do niniejszej 
umowy w pkt „Warunki gwarancji i serwisu” . 

10. W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją Wykonawca odpowiada 
zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi  taka potrzeba- za 
transport sprzętu do punktu naprawy, z zastrzeńiem ust. 11 i 12. Czas usunięcia 
awarii w okresie gwarancji max 5 dni roboczych.  

11. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia w okresie gwarancji 
(dot. pakiet nr 1*- myjni ultradźwiękowej, pakiet nr 2*: zgrzewarki, obcinarki 
rękawów) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej 
nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany jest w ciągu max 3 dni roboczych  
podstawić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach 
technicznych lub lepszy.  

12. W przypadku  nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń w okresie gwarancji 
(pakiet nr 1*:  dot. jednoczesnej awarii dwóch myjni narzędziowych lub/i dwóch 
sterylizatorów) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej 
nieprawidłowości), Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami niezbędnej 
sterylizacji narzędzi wykonanej przez podmiot trzeci, przeprowadzonej w czasie 
przestoju urządzeń, a spowodowanego naprawą gwarancyjną. 

13. Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub 
podzespołu przedmiotu umowy, wyłączające urządzenie z eksploatacji uprawniają do 
wymiany elementu lub podzespołu na nowy.  

14. Wszelkie naprawy odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

15. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego 
w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów 
przedmiotu umowy. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, 
podzespołów i całego przedmiotu umowy Wykonawca potwierdzi stosownym 
protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.  

16. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
o planowanym przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego i upływie okresu 
gwarancji.  

17. W wypadku nie złożenia zawiadomienia, o którym mowa w  ust. 13 niniejszego 
paragrafu, okres gwarancji zostaje przedłużony do czasu dokonania kolejnego 
przeglądu gwarancyjnego.  

18. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu 
gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.  

19. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas 
wynikający z przestoju przedmiotu umowy związany z naprawą lub wymianą 
uszkodzonego podzespołu lub jego części.  

20. O wadliwej pracy dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej i na numer faksu Wykonawcy. 

 
 

§ 6 
Kary umowne 

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 
odpowiednio dla danego pakietu: 

a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu, instalacji  i uruchomieniu 
przedmiotu niniejszej umowy; 

b) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4  ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki wymiany lub usunięcia wad  ponad terminy 
wynikające z umowy; 
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c) za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii w odniesieniu do 
terminów ustalonych odpowiednio w § 5 ust.9, w wysokości 0,02% ceny brutto za 
cały przedmiot zamówienia; 

d) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4  ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu  terminu wstawienia sprzętu 
zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie/a stanowiące przedmiot 
umowy; 

e) 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, w sytuacji odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po 
stronie Wykonawcy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
kary umowne na zasadach ogólnych. 

§ 7 
Postanowienia końcowe  

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
Załączniki, stanowiące integralną część umowy:  
1. Szczegółowe zestawienie parametrów technicznych (odpowiednio dla danego pakietu),  
2. Założenia funkcjonalne wyciąg z dokumentcaji projektowe: rzut parteru niskiego, 
przekrój obejmujący m.in. pomieszczenia sterylizatorni 
3. Formularz ofertowy. 

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

Zamawiający      Wykonawca 
 

 
 
 

   


