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SPECYFIKACJA
WARUNKÓW

ISTOTNYCH

ZAMÓWIENIA

Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.
Adres: ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
www.attis.com.pl

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w przetargu
nieograniczonym pn. „Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego” nr ref. sprawy:
FZP/ZP-26/D/17/16.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Zatwierdzam:
Prokurent
Andrzej Wiśniewski

Warszawa, wrzesień 2016 r.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Nazwę oraz adres Zamawiającego;
Tryb udzielenia zamówienia;
Opis przedmiotu zamówienia;
Informacje dodatkowe;
Termin wykonania zamówienia;
Warunki udziału w postępowaniu;
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami;
IX. Wymagania dotyczące wadium;
X.
Termin związania ofertą;
XI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
XII. Opis sposobu przygotowania ofert;
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny;
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach;
XIX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;
XX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
XXI. Podwykonawcy;
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
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formularz oferty,
oświadczenie podstawy wykluczenia,
oświadczenie warunki udziału,
wykaz usług,
wzór umowy
opis przedmiotu zamówienia
informacja o grupie kapitałowej
wykaz osób
formularz asortymentowo-cenowy
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Rozdział I
Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:

Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.
Adres: ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
Tel./Fax (22) 321 14-00, 321 14 06
NIP:
527-26-99-583
adres strony internetowej : www.attis.com.pl
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
1.

2.
3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm..), zwaną dalej „ustawą" lub „uPzp”.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ww. ustawy.
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy.
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia

1.

2.

3.
4.
5.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych
przeglądów technicznych, napraw i testów specjalistycznych wyposażenia medycznego Centrum
Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o pn. „Przeglądy i naprawy
sprzętu medycznego” nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/U/17/16.
Przedmiot zamówienia został podzielony na odrębne części - pakiety według specjalności
i charakterystyk urządzeń tj. 7 części:
Część - pakiet nr 1 - respiratory.
Część - pakiet nr 2 - sprzęt okulistyczny.
Część - pakiet nr 3 - urządzenia niepalnych gazów medycznych.
Część - pakiet nr 4a, 4b, 4c - myjnie.
Część - pakiet nr 5 - urządzenia do sterylizacji i destylacji.
Część - pakiet nr 6a, 6b, 6c - wyposażenie diagnostyki obrazowej.
Część - pakiet nr 7 – dozowniki tlenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Załącznik ten będą
załącznikiem do umowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje w zależności od poszczególnych części- pakietów wykonanie
przeglądów technicznych i naprawę urządzeń,
Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
Rozdział IV
Informacje dodatkowe.

1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
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5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Rozdział V
Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.
Rozdział VI
Warunki udziału w postępowaniu.
1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
c.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. obejmujące przeglądy, naprawy i kalibracje sprzętu
medycznego, o wartości co najmniej:
-dla pakietu nr 1
4 500,00 zł brutto
-dla pakietu nr 2
37 500,00 zł brutto
-dla pakietu nr 3
11 500,00 zł brutto
-dla pakietu nr 4a
4 500,00 zł brutto
-dla pakietu nr 4b
6 500,00 zł brutto
-dla pakietu nr 4c
7 000,00 zł brutto
-dla pakietu nr 5
62 000,00 zł brutto
-dla pakietu nr 6a
13 000,00 zł brutto
-dla pakietu nr 6b
12 000,00 zł brutto
-dla pakietu nr 6c
28 000,00 zł brutto
-dla pakietu nr 7
3 500,00 zł brutto
(w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie
nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu
podpisania umowy na realizację zamówienia.
c.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną upoważnioną
osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie dokonywania napraw, przeglądów i wszelkich
działań niezbędnych do orzekania o przydatności do użytkowania urządzeń z danego pakietu.
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, o których mowa w Rozdziale VI ust.
1 pkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

FZP/ZP-26/U/17/16

Strona 4 z 37

4.

5.

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
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.
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 ar. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Rozdział VII
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających:
- spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteria selekcji,
- spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
- brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3
do SIWZ, Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) formularz asortymentowo-cenowy stanowiący zał. nr 9 do SIWZ
Forma dokumentów:
Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1 i 2) SIWZ muszą być złożone
w formie oryginału.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia
o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1 SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa
w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) Wykazu usług 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 lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi
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zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy
lub usługi 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 Wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ.
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami, którego wzór znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą
złożyć łącznie
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 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.
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
c) 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.
Forma dokumentów:
- dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ muszą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
dokumenty o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt. a, b i c SIWZ.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty o których mowa
w Rozdziale VII ust. 2 pkt. a, b i c SIWZ dotyczące tych podmiotów.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
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1) o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt. 2 lit a) i b) SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
2) 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 (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
3) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 6, 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.
10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik
nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Forma dokumentów:
Dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ musi być złożony w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1) SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, 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, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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Rozdział VIII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Janowska lub Alina Rostkowska
tel. 22 321 14 70, 22 321 14 67
w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których ustawodawca
przewidział wyłącznie formę pisemną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się nazwą
i numerem sprawy określonym w SIWZ.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
lub osobiście na adres:
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
Sekretariat- p. 196.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę należy
kierować:
1) drogą elektroniczną na adres: przetargi@attis.com.pl
2) faksem na numer: 22 321 14 06 lub 22 321 14 70
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez
Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły
one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę
koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty.
2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem
w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu,
adresu e-mail lub numeru sprawy.
4) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji
dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić
wadium wniesione w pieniądzu.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
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9.

10.
11.
12.
13.

W przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formie
innej niż elektroniczna – umożliwiająca edycję lub kopiowanie treści tekstu, kopię pytania / pytań
należy również przesłać na adres e-mail: przetargi@attis.com.pl w wersji elektronicznej
umożliwiającej edycję lub kopiowanie treści tego dokumentu.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej
Zamawiającego: www.attis.com.pl
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 9.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
W celu przygotowania oferty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej SIWZ w wersji PDF
jak również w wersji edytowalnej.
Rozdział IX
Wymagania dotyczące wadium.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Wykonawca, najpóźniej w dniu złożenia oferty a przed upływem terminu składania ofert, winien
wnieść wadium, w wysokości wynoszącej:
Część – pakiet nr 1 – brak,
Część – pakiet nr 2 - 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych),
Część – pakiet nr 3 –240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych),
Część – pakiet nr 4a – brak,
Część – pakiet nr 4b – brak,
Część – pakiet nr 4c – brak,
Część – pakiet nr 5 – 1 250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych),
Część – pakiet nr 6a – 270,00 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych),
Część – pakiet nr 6b – 250,00 zł. (dwieście pięćdziesiąt złotych),
Część – pakiet nr 6c – 570,00 zł (pięćset siedemdziesiąt złotych)
Część – pakiet nr 7 – brak.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2016 r., Nr 0, poz. 359 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
14 1240 2034 1111 0010 1547 6334 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: FZP/ZP-26/U/17/16,
wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto zamawiającego do upływu terminu składania
ofert.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest dołączenie oryginału
dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu dokonania przelewu.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na
rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w formach określonych w pkt. 2.2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, przy czym:
1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te
muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,
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2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego
bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
3)
dokumenty te zostaną złożone w oryginale.
7. Dalsze postępowanie dotyczące przechowywania, zwrotu bądź zatrzymania wadium reguluje art. 46
ustawy.
Rozdział X
Termin związania ofertą.
1.
2.
3.

4.
5.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział XI
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3.
Rozdział XII
Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ.
2) Wypełniony Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, złożony na odpowiednim druku
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,
15. oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1) SIWZ.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku
polskim i w formie pisemnej.
4. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie
należy dołączyć do oferty.
6. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na
komputerze lub maszynie do pisania.
7. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np.
szycie, zbindowanie). Na kopercie powinna widnieć nazwa, adres Wykonawcy i Zamawiającego
oraz następujące oznaczenie:
FZP/ZP-26/U/17/16
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OFERTA
„Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego FZP/ZP-26/U/17/16
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.09.2016 r. GODZ. 12:30
8. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie
jej strony parafowane.
9. Jeżeli
upoważnienie
do
podpisywania
oferty,
oświadczeń,
reprezentowania
wykonawcy/wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane)
przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do
oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
notarialnie.
10. Postanowienie pkt. 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.
11. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
12. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
13. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed
terminem składania ofert określonym w SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w
zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: Oferta „Przeglądy
i naprawy sprzętu medycznego nr ref FZP/ZP-26/U/17/16” oraz pełną nazwą i adresem
Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku
o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że
wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy.
15. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do SIWZ lub innym dokumencie zawierającym wszystkie informacje i oświadczenia określone
we wzorze Formularza Ofertowego.
16. Do formularza ofertowego, Wykonawca załączy wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane
w SIWZ.
17. W ofercie Wykonawca określi cenę.
18. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz firmy podwykonawców.
19. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w
odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału
oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego
dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 uPzp). Stosownie do powyższego, jeśli
Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał
podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku
z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
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zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania.
22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).
23. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
24. W ofercie (formularzu ofertowym) Wykonawca poda:
1) Cenę netto, brutto oraz podatek VAT.
2) Termin zapłaty (określony w dniach, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni
i dłuższy niż 60 dni).
Rozdział XIII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Miejsce składania ofert – w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w Centrum Leczniczo –
Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, Sekretariat - p. 196.
Termin składania ofert – do dnia 23.09.2016 r. godz. 12:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie zamawiającego w Warszawie w Centrum Leczniczo –
Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. Sala Konferencyjna I p.
Termin otwarcia ofert – w dniu 23.09.2016 r. godz. 12:30.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.attis.com.pl informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie
przed salą konferencyjną co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust 4.
Rozdział XIV.
Opis sposobu obliczenia ceny.

1. W formularzu oferty Wykonawca poda całkowitą cenę oferty netto, kwotę VAT oraz całkowitą
cenę oferty brutto.
2. Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszystkie ceny muszą zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę
(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
4. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania
określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca.
5. Cena oferty i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z
Zamawiającym, określone przez Wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom.
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6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek
poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r.
poz. 858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności
przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia
należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku
uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).
8. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.
9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy
i nie będą podlegały zmianom.
10. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane w złotych polskich oraz podane
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania
tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Rozdział XV.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

W postępowaniu przy wyborze oferty Zamawiający zastosuje kryteria:
- najniższej ceny - waga 60%
- termin płatności - waga 40%
a) cena Xc:
Najniższa
do obliczenia wartości cenowej oferty będzie brana wartość ceny brutto.
zaproponowana cena uzyska 60 pkt.
Pozostałe ceny uzyskają ilość punktów obliczoną według wzoru:
Xc = Cn / Cp X 60 (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)
Xc – uzyskana ilość punktów,
Cn – cena najniższa,
Cp – cena zaproponowana przez składającego ofertę.
b)
termin zapłaty Xg
do obliczenia wartości punktowej w kryterium termin zapłaty będzie brany pod uwagę
zadeklarowany przez Wykonawcę termin zapłaty w dniach , przy czym minimalny termin
zapłaty wynosi 30 dni natomiast maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. W przypadku
braku wskazania terminu zapłaty Zamawiający przyjmie termin 30 dni.
Zadeklarowany najdłuższy termin płatności uzyska 40 punktów.
Pozostałe zadeklarowane terminy zapłaty uzyskają ilość punktów obliczoną według wzoru:
Xg = Tg / Tn X 40 (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)
Xg - uzyskana ilość punktów,
Tn - najdłuższy termin zapłaty (w dniach),
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2.
3.
4.

5.

6.

Tg - zadeklarowany termin zapłaty (w dniach)..
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta która uzyska najwyższą sumę punktów
Σ= Xc + Xg
Każdy Wykonawca może zaproponować jedną ofertę cenową.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy spełniającego wszystkie warunki
udziału w postępowaniu, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym
w ustawie Pzp, w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Rozdział XVI
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
2.
3.
4.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, informacja o wyborze zostanie umieszczona na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy,
z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.
Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania
wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który potwierdzi
swoje umocowanie przedstawiając stosowne pełnomocnictwo w odpowiedniej formie, tj. oryginału
dokumentu lub kopii (odpisu) poświadczonej notarialnie, chyba, że pełnomocnictwo było złożone
wraz z ofertą.
Rozdział XVII
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVIII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
w przypadkach:
1) wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
przy czym podniesienie stawek VAT nie spowoduje zmian wartości netto, a ich obniżenie
spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto;
2) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów w sytuacji, gdy produkt zostanie
wycofany z produkcji, lub wprowadzony zostanie do sprzedaży przez producenta produkt
zmodyfikowany/ udoskonalony, (zgodnie z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu
zamówienia) przy czym zmiana ta nie może powodować rozszerzenia przedmiotu umowy oraz
wzrostu ceny zawartej w ofercie; Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia
stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia
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Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż
zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie
korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po
pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika.
3) upadłości albo likwidacji producenta lub dystrybutora
4) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, nie dłużej jednak niż o jeden miesiąc
5) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia,
przejęcia itp.).
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;
2) w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w umowie i załącznikach wystąpi potrzeba
ujednolicenia zapisów;
3) Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres nie dłużej
niż do 10 lat.
4) dane urządzenie zostało wycofane z produkcji i sprzedaży; możliwe jest wówczas zastąpienie go
innym równoważnym lub o lepszych parametrach, zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia
wynagrodzenia.
4. Istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
5. Zmiany wskazane w ust. 2 są dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez
Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn
proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego.
Rozdział XIX
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.[7])) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt. 1.2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
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5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9)
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Przesłanka wykluczenia, o której mowa w pkt. 12) dotyczy ofert częściowych złożonych w tej
samej części postępowania. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23
wykonawcy składający odrębne oferty na dwie lub na dowolną liczbę części zamówienia.
Rozdział XX
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615).
2. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych.
3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy z:
1)
Zamawiającym,
2)
osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
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3)
4)
5)

4.

5.

6.

7.

8.

członkami komisji przetargowej,
osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania.
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych.
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w pkt. 5.
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych.
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
Rozdział XXI
Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je
w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w
art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp wobec tego podwykonawcy.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1
pkt. 1.
6. Na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców, w przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować
przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców.
7. Na podstawie art. 36 b ust. 1 a ustawy Pzp, z uwagi na okoliczność, iż realizowane usługi będą
wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający
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żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w wykonanie usług objętych zamówieniem. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

Rozdział XXII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5
ustawy.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY
OFERTA

Ja (my),
Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

Pełna nazwa

KRS
REGON
NIP

Adres

Nr telefonu
Nr fax
E-mail
Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), którego przedmiotem jest wykonanie usług pn. „Przeglądy i naprawy
sprzętu medycznego” nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/U/17/16 i:
oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę:
Część – zadanie nr 1
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………...zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….............................................................................zł).
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Część – zadanie nr 2
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł);
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………….……...zł);
3) ….………........…. zł brutto (słownie: …...............................................................................zł).
Część – zadanie nr 3
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł);
1)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………….……...zł);
2)
………........…. zł brutto (słownie: …...............................................................................zł).
Część – zadanie nr 4 a
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł);
1)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………….……...zł);
2)
………........…. zł brutto (słownie: …...............................................................................zł).
Część – zadanie nr 4 b
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Część – zadanie nr 4 c
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….…………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Część – zadanie nr 5
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………….……...zł);
3)
………........…. zł brutto (słownie: …...............................................................................zł).
Część – zadanie nr 6 a
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Część – zadanie nr 6 b
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….…………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Część – zadanie nr 6 c
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Część – zadanie nr 7
2)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
* W przypadku towarów lub usług, dla których Wykonawca zadeklarował obowiązek podatkowy u Zamawiającego, należy wskazać wartość netto.

2. Proponujemy termin zapłaty wynoszący ….. miesięcy
3. Oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie objętym SIWZ, w terminie do 24 miesięcy od dnia
jej zawarcia.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji
zamówienia.
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7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku
wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik do SIWZ.
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione
innym uczestnikom postępowania.
9. Oświadczamy, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych firmy
serwisującej, przejmiemy na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem i dostępnością
części zamiennych przez okres 10 lat – dotyczy całości systemu będącego przedmiotem zamówienia.
10. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami**/przy udziale następujących podwykonawców**
, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

Część przedmiotu zamówienia powierzana do wykonania
podwykonawcy

Nazwa podwykonawcy

**Niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy.
11. Oświadczamy, że powołujemy się/nie powołujemy się* na zasoby, na zasadach określonych w art.
22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1b ustawy, następujących podmiotów, których nazwy (firmy) podajemy:
* niepotrzebne skreślić
(Nazwa i adres innego podmiotu)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobami uprawnionymi do
reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:
1). (imię i nazwisko) .......................................... (zajmowane stanowisko)................................
2). (imię i nazwisko).......................................... (zajmowane stanowisko).................................
13. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
1). (imię i nazwisko)............................................................... tel.: ................................................
14. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie:
1). (imię i nazwisko)............................................................... tel.: ................................................
15. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, płatność za realizację przedmiotu
umowy należy przelewać na nasz numer rachunku bankowego: …………………………...........
16. Zwrotu wadium należy dokonać na nasz numer rachunku bankowego: …………..………..........
17. W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości
składania zapytań oraz wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
18. Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegamy, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazujemy1, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.2
19. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

1
(…) jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, musi wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (…)
2
Wypełnić, gdy dotyczy
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20. Składając ofertę, na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy pzp informuję Zamawiającego, że
wybór naszej oferty będzie/nie będzie3 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:
W sytuacji gdy zaznaczono „będzie”, należy wskazać:
1) Część zamówienia, której to dotyczy: …………
2) Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania wskazując ich wartość bez kwoty podatku:
………………………………………
………………………………………
……………………………………….
3) stawka VAT wynosi …….%
21. Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 10 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych4:
Nazwa oświadczenia lub dokumentu
(lub odpowiednie odesłanie do
Adres strony internetowej ogólnodostępnej i
dokumentu wymaganego w SIWZ
bezpłatnej bazy danych
np. Rozdział VII ust. 5 pkt … SIWZ
):

22 Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:
1) ………………….na …. stronach;
2) …………………. na …. stronach;
3) …………………. na …. stronach;
4) …………………. na …. Stronach.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego;
W wyjątkowej sytuacji, w zależności od ustaleń dokonanych z Zamawiającym, dopuszczamy
możliwość przesłania nam przez Zamawiającego umowy do podpisu za pośrednictwem poczty
kurierskiej na koszt Wykonawcy.

____________________________
podpis osoby/osób upoważnionej

3
4

Niepotrzebne skreślić
Wypełnić gdy dotyczy.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Zamawiający:
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
Tel./Fax (22) 321 14-00, 321 14 06
NIP:
527-26-99-583
Wykonawca:
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
…………………………………………...
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy i naprawy
sprzętu medycznego” nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/U/17/16, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania
art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

na

podstawie

na

podstawie

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………..
.........…………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.:
…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
Oświadczam,
……………………………………………………………………..….…… (podać pełnnazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z
postępowania
o udzielenie zamówienia.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
Zamawiający:
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
Tel./Fax (22) 321 14-00, 321 14 06
NIP:
527-26-99-583
Wykonawca:
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy i naprawy
sprzętu medycznego” nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/U/17/16, oświadczam, co następuje: :
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w …………..…………………………………………………..………………………………………
….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...… (wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….
..………………………………………………………….……………………………………..,
w
następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Nazwa i adres wykonawcy
/pieczęć Wykonawcy/

WYKAZ USŁUG
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie na wykonanie
dostawy pn. „Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego” nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/U/17/16
przedstawiamy:
WYKAZ USŁUG 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 LUB USŁUGI
ZOSTAŁY WYKONANE, ORAZ ZAŁĄCZENIEM DOWODÓW OKREŚLAJĄCYCH CZY TE LUB
USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE
L
p.

Wykonawca
(pełna nazwa)5

Zamawiający Data (dzień,
Wartość
(pełna
miesiąc, rok) zamówienia
nazwa)
wykonania
zamówienia

1.
2.
.

Opis

Dowody
potwierdzają
ce należyte
wykonanie
usługi
(należy
podać nr
załącznika)
Zał. .......
ZałZał. .......
Zał. .......

Pouczenie:
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz
którego usługi 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.
.....................
data

.................................................... ...................................................
imię i nazwisko

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

5
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia a usługi wykazać zamierza więcej niż jeden spośród nich, każdy z tych
wykonawców wypełnia odrębny wykaz dotyczący wykonanych przez niego usług.
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
(Wzór Umowy)

UMOWA Nr….
(dalej zwana „Umową”)
zawarta w Warszawie, w dniu ............................... pomiędzy:
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-401) i adresem:, ul. Górczewska 89, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000476231, Regon: 016441803, NIP:
5272699583 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Wiktora Masłowskiego - Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………………… z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………… wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta .....……… …. Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………….., Regon: ………., NIP: ……………,
zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez :
6. …………………………………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG
( imię i nazwisko ) ......………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
……………………………… z siedzibą w ……………………… przy ulicy ………… wpisanym do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………pod numerem .........., Regon:
…………….., NIP: ……………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
zwanych łącznie „Stronami”.
Strony oświadczają, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej
„uPzp”, zawierają umowę następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu przeglądów i naprawy
sprzętu medycznego, znajdującego się w Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy
ATTIS Sp. z o.o. zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem cenowym stanowiącym
część- pakiet od nr 1 lub/i część-pakiet do nr 7, stanowiący załącznik nr ….. do Umowy.6
Wykaz sprzętu medycznego podlegającego przeglądowi technicznemu oraz szacowaną liczbę
roboczogodzin pracy serwisu naprawczego w podziale na pakiety określa załącznik nr 1 lub/i do 7,
który zawiera nazwę, typ urządzenia (aparatu, sprzętu), a także kwotę za każdy przegląd
techniczny przypisany każdemu objętemu umową urządzeniu (aparat, sprzęt) w zakresie
określonym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr ….. do
Umowy.7.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w zakresie części-pakietu od nr 1 lub/i do nr 7 jest zobowiązany wykonać przeglądy
techniczne poszczególnej aparatury medycznej (sprzętu, urządzeń), w terminie określonym przez

1.

2.

3.
4.

6

Niepotrzebne skreślić, w zależności od części/pakietu, którego dotyczy umowa

7

Niepotrzebne skreślić, w zależności od części/pakietu, którego dotyczy umowa
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5.

6.
7.

8.
9.
10.
a)
b)
11.

12.

Zamawiającego, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i zaleceniami producenta, instrukcją
konserwacji, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami oraz
z zachowaniem przepisów BHP i ppoż., na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ
stanowiącym załącznik nr ….. do Umowy.
Czas reakcji na zgłoszoną usterkę wymagającą interwencji serwisu naprawczego to maksymalnie 3
dni robocze od zgłoszenia. Reakcja serwisu polega na zdiagnozowaniu usterki i przedstawieniu do
akceptacji (pisemnie lub drogą elektroniczną): kosztów w podziale na pracochłonność i części
zamienne.
Naprawy (usunięcia usterek) będą dokonane w terminie do 21 dni od zaakceptowania przez
Zamawiającego (pisemnie lub drogą elektroniczną) kosztów naprawy.
W przypadku napraw wymagających oczekiwania na dostawę części, termin naprawy, o którym
mowa w ust. 6 może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego, wyrażoną pisemnie lub drogą
elektroniczną.
Czynności serwisowe urządzeń będą wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 876).
Usługi objęte umową będą świadczone przez osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie,
tj. wykazie osób (załącznik nr 7 do SIWZ).
Zmiana personelu, o którym mowa w ust. 9 jest możliwa w następujących przypadkach:
na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami
na wniosek Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przez ww. personel
obowiązków objętych umową
W razie zmiany personelu, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia, że nowa osoba spełnia
wymagania określone w SIWZ i umowie. W razie zaakceptowania przez Zamawiającego nowego
personelu, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zaktualizowany Wykaz osób wykonujących
zamówienie.
Zmiana personelu dokonana zgodnie z postanowieniami ust. 10 - 11 nie wymaga zawarcia przez
Strony aneksu do umowy.

§2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizacji wykazu urządzeń medycznych (aparatury, sprzętu)
objętych przeglądem technicznym poprzez wyłączenie z usług tj. wykreślenie z wykazu z powodu
wycofania z eksploatacji.
§3
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej umowy
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie Wykonawcy
bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
§4
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodne z cenami jednostkowymi zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1
do umowy), które będą podstawą rozliczeń pomiędzy Stronami.
2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy w pełnym zakresie rzeczowym nie
przekroczy kwoty:
netto: ………….…..złotych (słownie: …………………………………….. złotych)
VAT: ……………...złotych (słownie: ……………………………………... złotych)
brutto: …………….złotych (słownie: …………………………………….. złotych).
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do należytego,
zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
dojazdu i transportu sprzętu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, ceny podane w załączniku nr 1 do Umowy będą obowiązywały do czasu
zrealizowania ostatniej usługi i nie będą przedmiotem negocjacji.
5. Podniesienie lub obniżenie stawek VAT nie spowoduje zmian wartości netto.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisane przez użytkownika potwierdzenie wykonania
przeglądu lub naprawy urządzenia (aparatu, sprzętu).
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania razem z fakturą potwierdzonych przez użytkownika
protokołów konserwacji lub kart pracy oraz każdorazowo bezwzględnie dokonania wpisów w
paszportach technicznych urządzenia określając termin następnego przeglądu technicznego w
formacie dzień –miesiąc - rok.
8. Wynagrodzenie płatne będzie do …. dni 8 od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiającego wraz z potwierdzeniem wykonania usługi przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego. Należności będą płatne przelewem na konto bankowe
nr: …………………………………….
9. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie
personel Działu Informatyki i Telekomunikacji
tel. …………… fax: …..……..
e-mail:………………… Osobą do kontaktów w sprawach organizacyjnych związanych z realizacją
umowy ze strony Wykonawcy będzie ………………………………………………, tel.
……………fax: ………………..…..e-mail: ……………….. .
10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane przeglądy
i naprawy.
11. Każda przyjęta do realizacji naprawa poprzedzona będzie diagnozą techniczną usterki urządzenia
z przedstawieniem do akceptacji kosztów realizacji usługi – robocizna + części. W przypadku
rezygnacji przez Zamawiającego z naprawy, Wykonawcy należeć się może wynagrodzenie z tytułu
przeprowadzonej diagnostyki urządzenia w wysokości maksymalnie 1 roboczogodziny pracy
serwisu.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie obejmuje kosztów części zamiennych, których
wymiana jest niezbędna w toku czynności naprawczych urządzeń.
13. Z chwilą odebrania sprzętu do przeglądu bądź naprawy u Wykonawcy, ponosi on wszelkie ryzyko
uszkodzenia lub utraty sprzętu.

1.
2.
3.
4.

§5
Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy.
Na wykonane naprawy Wykonawca udziela gwarancji na okres 30 dni.
Wykonawca udziela gwarancji na części zamienne i materiały użyte do naprawy, na okres
odpowiadający okresowi gwarancji udzielanej przez ich producenta.
W okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał wady i usterki wynikające z nienależytego
wykonania napraw, w terminie 5 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie lub drogą
elektroniczną.

§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
1) w przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w §1 ust. 5
(przekroczenie czasu reakcji), Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną w wysokości 0,2%
wartości brutto Umowy, o której mowa w §4 ust. 2, za każde rozpoczęte 24 godziny
oczekiwania ponad termin tam wskazany;

8

Zgodnie z ofertą wykonawcy
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2.

3.
4.

5.

2) w przypadku przekroczenia czasu naprawy wskazanego w §1 ust. 6 – w wysokości 0,2 %
wartości brutto Umowy, o której mowa w §4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad
termin tam wskazany, z zastrzeżeniem zapisów §1 ust. 7.
3) w przypadku przekroczenia ustalonego terminu wykonania przeglądu technicznego danego
urządzenia– w wysokości 0,2 % wartości brutto Umowy, o której mowa w §4 ust. 2, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) w wysokości 200 zł za każdy inny niż wskazane w pkt 1) - 4) przypadek nie wywiązania się
wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
5) w przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
- kary powyższe stają się wymagalne w następnym dniu po naliczeniu.
Kary umowne są od siebie niezależne i należą się w pełnej wysokości nawet w przypadku gdy
w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara. W każdym przypadku
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności w razie zwłoki Wykonawcy
w wykonaniu usługi przekraczającej 7 dni w stosunku do ustalonego w umowie terminu, a także
w innych przypadkach wskazanych w przepisach kodeksu, Zamawiający jest uprawniony do
powierzenia wykonania usługi podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy
(wykonawstwo zastępcze). Skorzystanie z wykonawstwa zastępczego nie wymaga zgody sądu.
W razie skorzystania przez Zamawiającego z wykonawstwa zastępczego w związku ze zwłoką
Wykonawcy w wykonaniu usługi, Wykonawca nie będzie obciążony karą umowną, o której mowa w
§ 6 ust. 1 pkt. 2) i 3) począwszy od dnia zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego
podmiotowi trzeciemu. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zleceniu wykonania
zastępczego podmiotowi trzeciemu.

§7
1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu
przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli:
1) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie wykonał w terminie któregokolwiek z obowiązków
wynikających z umowy;
2) Wykonawca trzykrotnie wykonał usługę wadliwie lub niezgodnie z warunkami eksploatacji,
przeglądów i napraw danego urządzenia na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia lub
opinii producenta;
3) jednorazowe opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków przewidzianych
umową ponad termin z niej wynikający przekracza 21 dni;
4) gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową i pomimo wezwania go przez
Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji;
5) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, lub
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej.
Oświadczenie o wypowiedzeniu musi zawierać uzasadnienie.
§8
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. spowodowanych:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych
orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w
jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu
prawnego lub faktycznego,
2) siłą wyższą;
Strony przewidują możliwość zmiany miejsca świadczenia usługi lub zmniejszenia zakresu usług
objętych przedmiotem zamówienia - w wyniku wycofania urządzenia z eksploatacji, prowadzonych
remontów, modernizacji, przebudowy, zmian organizacyjnych. Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o wystąpieniu ww. okoliczności z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, pisemnie lub
drogą elektroniczną.
Strony dokonają zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4. Pkt. 1), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść
w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
osób wykonujących zamówienie.
Zmiany, o których mowa w ust. 4-7, będą dokonywane na pisemny, umotywowany wniosek
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, w jaki
sposób zmiany, o których mowa w ust. 4 wpływają na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o
których mowa ust. 4 pkt 2) i 3) na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi
dokumentami. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty
wykonania zamówienia, Strony dokonają stosownej zmiany umowy.
§9
Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności
wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób
i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od
osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez
obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego
o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno

FZP/ZP-26/U/17/16

Strona 32 z 37

4.

5.

6.

7.

nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje
umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach
w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych
osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków
przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji
działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie
pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia
Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron,
Wykonawca bezzwłocznie komisyjnie usunie Informacje Poufne z wszelkich nośników danych lub
komisyjnie zniszczy nośniki zawierające takie informacje, bądź nieodpłatnie przekaże
Zamawiającemu wszelkie nośniki, na których zapisane są Informacje Poufne.

§ 10
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozpatrywać bez
zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu,
spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 12
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
1) formularz asortymentowo-cenowy
2) Oferta Wykonawcy
3) opis przedmiotu zamówienia
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

1.

ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Załącznik nr 1
Przedmiotem zamówienia są usługi dokonywania okresowych przeglądów technicznych, napraw
i testów specjalistycznych wyposażenia medycznego Centrum ATTIS Sp. z o. o. Zamówienie jest
podzielone na odrębne pakiety według specjalności i charakterystyk urządzeń:
Pakiet 1. Obejmuje: respiratory.
Pakiet 2. Obejmuje sprzęt okulistyczny.
Pakiet 3. Obejmuje urządzenia niepalnych gazów medycznych.
Pakiet 4a,4b,4c. Obejmuje myjnie.
Pakiet 5. Obejmuje urządzenia do sterylizacji i destylacji.
Pakiet 6a,6b,6c. Obejmuje wyposażenie diagnostyki obrazowej.
Pakiet 7. Obejmuje dozowniki tlenu.
Szczegółowe warunki świadczenia usług przeglądów technicznych urządzeń dla pakietów 1 do 7.
1. Wykonanie przeglądów technicznych poszczególnych urządzeń medycznych w terminie
określonym przez zamawiającego i wynikającym z upływających terminów dat następnych
przeglądów odnotowanych w paszportach technicznych, przez okres trwania umowy. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami dla wyrobów medycznych.
2. Częstotliwość przeglądów w okresie trwania umowy musi wynikać z dobrych praktyk, fachowej
wiedzy i doświadczenia kadr technicznych wykonawcy oraz warunków określonych przez
producentów i może być inna niż zaproponowana. W takim przypadku należy uzasadnić inną
częstotliwość dokonywania przeglądów i przedstawić takie zalecenie producenta. W przypadku
wątpliwości należy przyjąć interwały 12 miesięczne.
3. Kolejne przeglądy techniczne muszą posiadać zachowaną ciągłość ważności wpisów
dopuszczających urządzenie do użytku a w przypadku orzeczenia negatywnego zostaną
wycofane z eksploatacji w celu usunięcia usterek lub kasacji o czym będą stanowiły wpisy w
paszportach technicznych urządzenia.
4. Ilość i częstość ostatnich przeglądów danego urządzenia - pozostającego z pozytywnym
wynikiem w eksploatacji - w ramach zawartej umowy muszą być tak dokonane, aby daty
dopuszczające do użytkowania, były większe – równe od daty końca umowy + 3 miesiące.
Szczegółowe terminy konkretnych wizyt serwisowych uzgadniane będą w użytkownikiem
sprzętu z kilkudniowym wyprzedzeniem.
5. Przegląd techniczny obejmuje czynności mające na celu orzeczenie o sprawności technicznej,
bezpieczeństwie użytkowania, regulację, testowanie w tym przy użyciu dedykowanych testerów,
czynności konserwacyjne, wymiany filtrów, czyszczenie, resetowanie liczników, porównanie
wyników działania z wzorcem – w zależności od wymagań danego urządzenia. Sprawność
techniczna urządzenia to poprawne działanie wszystkich funkcji urządzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem.
6. Czynności przy przeglądzie urządzenia muszą być zakończone : oceną przydatności do
użytkowania, wpisem do paszportu technicznego, wystawieniem karty pracy, określeniem w obu
tych dokumentach daty następnego przeglądu technicznego.
7. Podczas przeglądu technicznego, urządzenia mogące stanowić zagrożenie porażeniem energią
elektryczną muszą mieć przeprowadzony test bezpieczeństwa elektrycznego, przy użyciu
posiadającego ważną legalizację testera, zgodnie z normą PN-EN 62353 – załączyć kopię
aktualnej legalizacji wystawiony na Wykonawcę. Test bezpieczeństwa elektrycznego musi być
zakończony raportem z pomiarów oraz odpowiednim wpisem do karty pracy oraz paszportu
technicznego. Wpis wyklucza lub dopuszcza użytkowanie urządzenia w okresie do następnego
przeglądu technicznego.
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8. Personel techniczny wykonawcy musi posiadać niezbędną wiedzę i kwalifikacje do
przeprowadzania przeglądów technicznych urządzeń. W zakresie testów bezpieczeństwa
posiadać aktualne uprawnienia SEP.
9. Przeglądy techniczne muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
z zachowaniem wytycznych BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca w celu
realizacji usługi będzie korzystał z własnych narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Jeśli
pozwalają na to warunki techniczne będą one dokonywane w miejscu eksploatacji urządzenia.
Wszelkie koszty dojazdów lub transportu urządzeń do specjalistycznego punktu realizacji usługi
stanowić będą koszt własny Wykonawcy.
Proszę brać pod uwagę naturalny ruch sprzętowy, aktualnie przeprowadzane działania
serwisowe i wymianę sprzętu, dlatego przeglądy będą wykonywane na podstawie zgłoszenia
zbliżającego się terminu. Zamawiający będzie udzielał aktualnych informacji na temat lokalizacji
sprzętu i innych istotnych danych w celu sprawnej organizacji pracy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo weryfikacji przeprowadzanych prac na każdym etapie. Podstawę będzie stanowiła
dokumentacja techniczna producenta.
Integralną częścią zamówienia dla każdego z pakietów są usługi napraw urządzeń, realizowane
sukcesywnie według zapotrzebowania zgłaszanego przez Udzielającego zamówienie w okresie
trwania umowy.
Szczegółowe warunki świadczenia usług napraw urządzeń dla pakietów 1 do 7.
1. Wykonanie napraw poszczególnych urządzeń medycznych według zapotrzebowania
Udzielającego zamówienie przez okres trwania umowy rozliczane, na podstawie realnego czasu
pracy serwisu z dokładnością do 0,5 godziny.
2. Każda przyjęta do realizacji naprawa poprzedzona będzie diagnozą techniczną usterki urządzenia
z przedstawieniem do akceptacji kosztów realizacji usługi – robocizna + części. W przypadku
rezygnacji z naprawy. Wykonawcy należeć się może wynagrodzenie z tytułu przeprowadzonej
diagnostyki urządzenia w wysokości maksymalnie 1 roboczogodziny pracy serwisu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów części zamiennych.
4. Zastosowane części zamienne muszą odpowiednie dla danego urządzenia o parametrach
niezgorszych niż przewidziane przez producenta.
5. Na każdą naprawę Wykonawca udziela min. 30 dni gwarancji.
6. Czynności serwisowe urządzeń muszą być zakończone : przeglądem technicznym, wpisem do
paszportu technicznego, wystawieniem karty pracy, określeniem w obu tych dokumentach
przeprowadzonych prac, wymienionych części, daty następnego przeglądu technicznego.
7. Personel techniczny wykonawcy musi posiadać niezbędną wiedzę i kwalifikacje do
przeprowadzania napraw urządzeń.
8. Naprawy muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
z zachowaniem wytycznych BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca w celu
realizacji usługi będzie korzystał z własnych narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Jeśli
pozwalają na to warunki techniczne będą one dokonywane w miejscu eksploatacji urządzenia.
Wszelkie koszty dojazdów lub transportu urządzeń do specjalistycznego punktu realizacji usługi
stanowić będą koszt własny Wykonawcy.
Zamawiający wymaga komunikacji z personelem Wykonawcy w języku polskim.
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
Nazwa i adres wykonawcy
/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAITAŁOWEJ
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przeglądy i naprawy sprzętu
medycznego” nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/U/17/16
Stosownie do zapisów art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczam/my, że:
* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp

* NALEŻĘ do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp
wraz z następującymi uczestnikami postępowania:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

* należy właściwe zaznaczyć, a przy opcji drugiej podać wymagane informacje

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

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

data
wykonawcy lub osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ
/pieczęć Wykonawcy/

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lp.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja/zakres prac
powierzonych przy wykonaniu
zamówienia

Informacja
o podstawie do
dysponowania
tymi osobami9

Informacje o
kwalifikacjach/uprawnieniach
(opis pozwalający na stwierdzenie spełniania
warunku, o którym mowa w Rozdz. X ust. 1
pkt. 3) SIWZ

1.
2.

Miejscowość ............................................., dnia ....................... r.

………….........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

*Uwaga: zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

9

Wykonawca zobowiązany jest podać, na jakiej podstawie dysponuje wymienionymi osobami – na przykład: stosunek pracy, zlecenia itp. Jeżeli

w stosunku do różnych osób zachodzą różne podstawy dysponowania, należy udzielić informacji z wyszczególnieniem podstaw właściwych dla
poszczególnych osób.
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