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ZP.261.28.2018                                        Bielsk Podlaski, 24.10.2018 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie dostawy uroflometru na potrzeby poradni urologicznej SPZOZ w Bielsku Podlaskim

w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniżej 221.000 euro 

tj. poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2017 r. wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:      
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Adres: ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Strona internetowa: www.spzoz-bielsk.pl 
E-meil: zamowienia@spzoz-bielsk.pl      
Numer telefonu: 85 833 43 70   Numer faksu:             85 833 43 05      Godziny urzędowania:     07.00 – 14.35

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
1. Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986),  zwanej  dalej  „ustawą",  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 dla dostaw i usług o wartości zamówienia poniżej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i akty wykonawcze do ustawy
Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

3. W sytuacji sprzeczności postanowień SIWZ, wyjaśnień do SIWZ lub modyfikacji SIWZ w stosunku
do ustawy Pzp, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

4. Zamawiający zgodnie  z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny
ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

ustawy Pzp.
10.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11.Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
12.Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 3a.
13.Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 4.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż uroflometru na potrzeby poradni urologicznej w SPZOZ

w Bielsku Podlaskim, zgodnie z załącznikiem asortymentowo-cenowym według wzoru - Załącznik nr 7.
2. Przedmiot  zamówienia  musi  być  dostarczony,  wniesiony  i  zainstalowany  przez  Wykonawcę  w

pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Nazwy  i  kody  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  określone  we  Wspólnym  Słowniku  Zamówień

Publicznych (CPV): 
33100000-1 – Urządzenia medyczne

4. Oferowany  przedmiot  zamówienia  musi  być  fabrycznie  nowy,  wolny  od  wad  fizycznych  i  prawnych
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r, kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu
gotowy  do  użytkowania  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  bez  konieczności  ponoszenia  przez
Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach ochrony
zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem UE. Musi posiadać aktualne polskie lub
obowiązujące w UE certyfikaty / świadectwa dopuszczenia do stosowania w podmiotach leczniczych.

6. Wykonawca w ramach oferty, jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:
1) Dostarczenia, rozpakowania, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu umowy.
2) Przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej

eksploatacji przedmiotu umowy.
3) Wykonanie  obowiązkowych  przeglądów  gwarancyjnych  zgodnie  z  wymaganiami  i  w  ilościach

zalecanych przez producenta sprzętu.
7. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu:

1) Kartę gwarancyjną
2) Instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej
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3) niezbędną  dokumentację  techniczną  zwierającą  zalecenia  dotyczące  okresowej  konserwacji,
okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych
przeglądów, regulacji, kalibracji wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z
instrukcją używania nie mogą być wykonane przez Zamawiającego

4) wykazy  części  zamiennych,  części  zużywalnych  i  materiałów eksploatacyjnych  określonych  przez
wytwórcę sprzętu wraz z wykazami dostawców tych części i materiałów;

5) Paszport techniczny.
8. Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w języku polskim.
9. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, zainstalowania, montażu i ubezpieczenia przedmiotu

zamówienia do momentu zakończenia realizacji zamówienia tj. podpisania końcowego protokołu odbioru
sprzętu.

10. Sprzęt  oferowany  przez  Wykonawcę  winien  być  wolny  od  wad  prawnych,  w  szczególności  ich
wytwarzanie, wprowadzenie do obrotu, import i używanie nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w
szczególności wynikających z ochrony praw własności intelektualnej i praw własności przemysłowej.

11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
12. Zamawiający wymaga, aby zapłata za dostawę przedmiotu zamówienia następowała w terminie  do 60

dni od daty otrzymania faktury VAT.
13. Strony  ustalają,  że  dniem  zapłaty  wynagrodzenia  będzie  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego

Zamawiającego.
14. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. 
15. Zamawiający  w  celu  dokonania  oceny  oferty  w  zakresie  przedmiotowym  wymaga,  aby  każdy  z

Wykonawców ubiegający się o zamówienie dołączył do oferty ulotki, katalogi lub foldery zawierające
dokładny  i  jednoznaczny  opis  parametrów  oferowanego  przedmiotu  zamówienia  ze  wskazaniem
wszystkich bez wyjątku parametrów, których wymaga Zamawiający w SIWZ. Należy dokładnie opisać
którego pakietu i pozycji dany katalog dotyczy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA      
1. Termin realizacji zamówienia do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  .      
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu
Brak podstaw do wykluczenia zostanie  zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z  ofertą
oświadczenia – według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ.

2) Spełniają warunki udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika

to z  odrębnych przepisów -  Warunek zostanie  wstępnie  spełniony jeżeli  Wykonawca wraz z
ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca
wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej - Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca
wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20, może

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelno-
ści,  w szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody wyrządzonej  przestępstwem lub  przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wy-
jaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestęp-
stwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono pra-
womocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumen-
tu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwo-
ści co do jej prawdziwości.
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5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnia-

nia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przelicze-
nia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamó-
wieniu, w którym zostanie on opublikowany.

7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych doku-
mentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich zło-
żenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chy-
ba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podle-
ga odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warun-
ków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru - Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 doty-
czące tych podmiotów.

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza infor-
macje o podwykonawcach w Załączniku nr 3.

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie – Załącz-
nik nr 3 i Załącznik nr 4  – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wyklu-
czenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowa-
niu oraz brak podstaw do wykluczenia.

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.

13. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona
przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświad-
czone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

15. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosow-
nych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

16. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udo-
wodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych pod-
miotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nie-
zbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

17. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Zamawiają-
cy oceni, czy udostępnione 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 nich podstawy wykluczenia,  o których
mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym w SIWZ w odniesieniu do Wy-
konawcy).

18. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów
-Wykonawca odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

19. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na które-
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go zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wy-
konawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
2) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli  wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 17.
20. Wykonawca obowiązany jest przedstawić aktualne oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie określonym w dziale VII SIWZ.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5.  
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restruk-

turyzacyjnym 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
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.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ   BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.  

1. Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 
2) Wypełniony formularz asortymentowy - Załącznik nr 7
3) Oświadczenie o dokumentach – Załącznik nr 6
4) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) w przypadku gdy:

a) Wykonawca  dokonuje  jakichkolwiek  czynności  w  postępowaniu  przez  przedstawiciela  (np.
podpisanie  i  złożenie  oferty  lub  innych  oświadczeń  w  imieniu  i  na  rzecz  Wykonawcy,
poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii  dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych
czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  ustanawiają  pełnomocnika  do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

5) W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art.
24 ust. 5 ustawy PZP, należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według
wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ.

6) W celu  wstępnego wykazania  spełnienia  warunków udziału  w postepowaniu,  należy złożyć wypełnione
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ.

7) Wykonawca obowiązany jest złożyć po upływie terminu składania ofert -  w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia  na stronie  internetowej  Zamawiającego informacji,  o  której  mowa w art.  86 ust.  5
ustawy Pzp - w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp:
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapita-

łowej;
b) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu - jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór  oświadczenia  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
składa każdy z nich oddzielnie, chyba że należą do tej samej grupy kapitałowej.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oce-
niona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświad-
czeń lub dokumentów:
1) Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
2) Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia

- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ.
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3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy
Pzp Wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działal-
ności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwier-
dzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za-
miast dokumentu, o których mowa w pkt. 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w któ-
rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwró-
cić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych in-
formacji dotyczących tego dokumentu.

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówie-
nia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają
warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub doku-
mentów.

7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawia-
jący wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wyko-
nawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Wykonawca jest  zwolniony z  obowiązku złożenia  oświadczeń lub dokumentów,  jeżeli  wskazał,  że  te
oświadczenia lub dokumenty:
1) są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i

bezpłatnych baz danych - w takim przypadku Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;

2) znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności są przechowywane przez Zamawiające-
go zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp - w takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia oko-
liczności, 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.

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w któ-
rym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

VIII. INFORMACJE   O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ   ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  
PRZEKAZYWANIA    OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIA  OSÓB  
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z
toczącym się postępowaniem są:

1) Damian Wiszniewski tel. 85/ 833 43 70 - sprawy formalno–prawne,
2) Małgorzata Daniło tel. 85/833 43 70 - sprawy formalno–prawne,
3) Mieczysław Gawryluk tel. 85/833 43 69 - sprawy merytoryczne,

2. W  przedmiotowym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  pisemnie.  Zamawiający
dopuszcza  również  przekazywanie  ww.  dokumentów  oraz  informacji  faksem  oraz  e-mailem,  pod
warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.
adres do korespondencji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kleszczelowska 1

17-100 Bielsk Podlaski
fax: (85) 833 43 05
e-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl 
- w przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną należy ją niezwłocznie potwierdzić
pisemnie lub faxem.
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3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w
tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz peł-
nomocnictw.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektro-
niczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma.

5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania. Wszelkie
terminy liczy się od chwili, w której Zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią nadesłanego pisma.
Jeżeli  pismo wpłynie  po godzinach pracy Zamawiającego wówczas uznane będzie,  że wpłynęło ono
następnego dnia roboczego.

6. Zamawiający nie  przewiduje  udzielania  ustnych i  telefonicznych informacji,
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści
SIWZ.  Zamawiający jest  obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie później niż na  3 dni
przed upływem terminu składania wniosku, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do  zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu
składania ofert.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Treść
zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zostanie  przekazana  Wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ,  bez
ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest
niniejsza SIWZ.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania  ofert  zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  SIWZ  Zamawiający  przekazuje  niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której udostępniona
jest SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM       
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ      
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania

ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.
3. 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.

4. Odmowa przez Wykonawcę wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utra-
ty wadium.

5. Przedłużenie  terminu związania  ofertą  jest  dopuszczalne tylko  z  jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najko-
rzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub przedłużenia okresu jego ważności dotyczy jedy-
nie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT      
1. Zalecenia dotyczące sposobu przygotowania oferty:

1) każda zapisana strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącz-
nikami powinna być ze sobą połączona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (np.
zbindowana, zszyta) oraz powinna zawierać spis treści;

2) poprawki lub zmiany w ofercie (również przy użyciu korektora), powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę;

3) w przypadku składania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), Wykonawca obowiązany jest, nie później niż w terminie ich złożenia, zastrzec, że określone infor-
macje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przed-
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siębiorstwa, tj. że:
a) nie zostały one ujawnione do wiadomości publicznej,
b) posiadają wartość gospodarczą,
c) podjęto niezbędne działania w celu zachowania tych informacji w poufności; 

przy czym przyczyny utajnienia wykazane przez Wykonawcę muszą mieć charakter obiektywny i nie
mogą polegać na przytaczaniu orzecznictwa czy cytowaniu treści obowiązujących przepisów;

4) informacje zastrzeżone, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji lub informacje, w odniesieniu do których nie wykazano we właściwym termi-
nie, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, traktowane będą jako jawne;

5) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być złożone w oddzielnej wewnętrznej ko-
percie oznaczonej napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA", lub spięte (zszyte) oddzielnie od po-
zostałych, jawnych elementów. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejsze-
go postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do złożonej  oferty  pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad
jak składana oferta tj. w kopercie oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone w ten sposób,
zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty  Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

3. Wykonawca ma prawo wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie
oświadczenia  w  formie  pisemnej  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  umocowanie  do
reprezentowania Wykonawcy. Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcom,
którzy je złożyli. Jeżeli bez otwarcia oferty nie będzie możliwe określenie podmiotu, który złożył tę ofertę,
procedura potwierdzenia poprawności wycofania oferty nastąpi podczas publicznego otwarcia ofert.

4. Forma i postać oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu:
1) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci papierowej podpisanej wła-

snoręcznie  przez osobę upoważnioną do reprezentowania  Wykonawcy -  Zamawiający nie  wyraża
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, speł-
niającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

2) pełnomocnictwa składa się, zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego (w zw. z art. 14 ustawy Pzp oraz
art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw), w takiej samej formie, jak forma czynności prawnej, do dokonania której zo-
stało udzielone, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma;

3) oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, skła-
dane są w oryginale;

4) dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z ory-
ginałem, przy czym poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w for-
mie elektronicznej, a poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolno-
ściach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5. Język postępowania:
1) postępowanie prowadzone jest w języku polskim;
2) oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język

polski.
6. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele-

nie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne):
1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnione-

go przedstawiciela/ lidera.
2) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależy-

te wykonanie zobowiązań.
3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postę-

powaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy;
4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako

reprezentant pozostałych.
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7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca ponosi  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i  złożeniem oferty.  Zamawiający nie

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kleszczelowskiej 1, 17-100 Bielsk Podlaski, se-

kretariat, w terminie do dnia 09.11.2018 r. do godz. 10:00.
10. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kleszczelowska 1

17-100 Bielsk Podlaski
Wykonanie dostawy uroflometru na potrzeby poradni urologicznej SPZOZ w Bielsku Podlaskim 

Nie otwierać przed dniem 09.11.2018 r. godz. 10:00

11. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. W przypadku niedostosowania
się do powyższego wymogu Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty.

12. 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.

13. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kleszczelowskiej 1, 17-100
Bielsk Podlaski, w dniu 09.11.2018 r. o godz. 10:10.

14. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono
SIWZ, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT      
1. Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  do 09.11.2018 r..  do  godz.  10:00  w  siedzibie  Zamawiającego  w

sekretariacie pokój nr 09.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie

terminu wniesienia odwołania.
3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 09.11.2018 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i  nazwisko,
nazwa  firmy  oraz  adres  Wykonawcy,  którego  jest  otwierana  oraz  cena  oferty.  Powyższe  informacje
zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY      
1. Cena  za  wykonanie  przedmiotowego  zamówienia  winna  zostać  określona  w  „Formularzu  ofertowy",

sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie każdej z części
zamówienia,  na którą składana jest  oferta,  poprzez podanie ceny jednostkowej brutto oraz w wartości
łącznej  brutto.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  w  cenie  należnej  stawki  podatku  od
towarów i usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

2. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia -
poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikowania przez Wykonawców tabeli służącej do określenia
ceny oferty i dopisywania w niej dodatkowych pozycji. 

4. Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej.
5. Jeżeli w postępowaniu 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
dolicza  do przedstawionej  w niej  ceny  podatek  od  towarów i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest 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.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ   PRZY WYBORZE OFERTY,  
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena – 60% 
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2) Okres gwarancji – 40%
2. Punktacja  w  kryterium  CENA zostanie  obliczona  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  w

następujący sposób
          C min

Pbad C = ------------- x 100 x 60%
          Cbad

Gdzie: 
Pbad C – punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie
C min – najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad – cena oferty badanej

3. W kryterium  Okres Gwarancji  Zamawiający dokona oceny według deklaracji  Wykonawcy złożonej w
Formularzu ofertowym.
Ocena deklarowanych terminu dostawy zostanie przeprowadzona w oparciu o punktację określoną w
tabeli poniżej.

Okres
Gwarancji

Ilość
punktów

(G)
48 40
36 20
24 0

4. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana oferta,  która  uzyska  najwyższą  łączną  liczbę  punktów według
wzoru.

W = C + G
Gdzie:
C – suma punktów uzyskanych w kryterium CENA
G – suma punktów uzyskanych w kryterium OKRES GWARANCJI
W – suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

5. Cena ofertowa brutto nie podlega zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Jeżeli  Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały

złożone oferty o takiej samej sumie punktów uzyskanych w dwóch kryteriach Zamawiający spośród ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną.

7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.
8. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
9. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne

omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty), na
zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona albo odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy. Zamawiający
poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek.

XV. INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wraz z  informacją  o  wyborze oferty  najkorzystniejszej,  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,
zostanie  powiadomiony  o  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy,  które  odbędzie  się  w  siedzibie
Zamawiającego  po  upływie  co  najmniej  5  dni licząc  od  dnia  przesłania  pocztą  elektroniczną
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp oraz wyjątków
przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

2. W przypadku zmiany terminu zawarcia umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie
powiadomiony o nowym terminie oddzielnym pismem, przekazanym pocztą elektroniczną.

3. W przypadku gdy oferta danego Wykonawcy zostanie uznana za najkorzystniejszą w więcej niż jednej
części zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia jednej umowy obejmującej wszystkie te
części.

4. W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  przedstawienia  umowy  regulującej
współpracę  tych  Wykonawców.  Umowa  taka  winna  określać  strony  umowy,  cel  działania,  sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za  wykonanie  zamówienia,  oznaczenie  czasu  trwania  konsorcjum  (obejmującego  okres  realizacji
przedmiotu  zamówienia,  a  także  okres  gwarancji  i  rękojmi),  wykluczenie  możliwości  wypowiedzenia
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umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy.

XVII. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ    WPROWADZONE  DO  TREŚCI  
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY,  
WZÓR UMOWY  

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wzór  umowy  po  upływie  terminu  składania  ofert  nie  podlega  negocjacjom,  złożenie  oferty  jest

równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się we wzorze

umowy.

4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego pod-
jętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zo-
bowiązany na podstawie ustawy Pzp.

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

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicz-
nej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunika-
cji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stano-
wiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publi -
kacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie interneto-
wej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w któ -
rym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okoliczno-
ściach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Zasady udostępniania dokumentów:

1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz prawo wglądu do ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z  wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  zastrzeżonych  przez  uczestników
postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn tech-

nicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji
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elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiają-
cy informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

3) Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urzą-
dzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypad-
kach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oce-
ny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekaza-
nia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo
w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

XVI. Informacje dodatkowe  

Klauzula informacyjna dla kontrahentów/wykonawców będących osobami fizycznymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-
100 Bielsk Podlaski tel. 85/833 43 30 adres e-mail: sekretariat@  spzoz-bielsk.pl  
zwany dalej „Szpitalem”.

2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Piszczatowska dane kontaktowe: e-mail a.piszczatowska-
@spzoz-bielsk.pl*

3. Cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, nu-
mer/prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Udostępnianie danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku-
mentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo za -
mówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

5. Pozyskiwanie danych osobowych
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak
również ze źródeł ogólnodostępnych.

6. Wymogi prawne
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wy-
mogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,  związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie  zamówienia  publicznego.  Konsekwencje  niepodania  określonych  danych  wynikają  z  ustawy
Pzp.

7. Profilowanie
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzo-
wany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organiza-
cji międzynarodowej.

9. Okres przechowywana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

10. Prawa właściciela danych osobowych
1) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

2) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

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

__________________
* Wyjaśnienie - informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie -  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
*** Wyjaśnienie - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia ko-
rzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dokumentach
7. Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia – załącznik asortymentowo-cenowy

13



ZP.261.28.2018

Załącznik nr 1 

               pieczęć Wykonawcy
……………………………. dnia ……………………

FORMULARZ OFERTY
na

Wykonanie dostawy uroflometru na potrzeby poradni urologicznej SPZOZ w Bielsku Podlaskim
ZP.261.28.2018

Pełna nazwa Wykonawcy - .……………………...………………………………………………………………………..

Adres siedziby - .....................................................................................................................................................

KRS........................................... NIP...................................................... REGON..................................................

Tel...................................... fax……………................e-mail - …………………......................................................
(wszystkie powyższe dane Wykonawcy są zgodne z aktualnymi danymi załączonego Rejestru

Sądowego)
Pakiet nr ……

    Kwota netto          ..................
    Kwota VAT …% - .........

                Kwota brutto       - ...................................zł
Słownie brutto:...........................................……………………………………………………….zł

1. Oferujemy dla  przedmiotu  zamówienia  okres gwarancji na całość przedmiotu  zamówienia  wynoszący
……………. miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego całości przedmiotu zamówienia (minimalny
okres gwarancji wynosi 24 miesiące).

2. Oferujemy dla przedmiotu zamówienia  termin dostawy …………………. dni kalendarzowych  od daty
podpisania umowy, ale nie później niż do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

3. Akceptuję  termin  płatności  do  60  dni (słownie:  do  sześćdziesięciu  dni)  liczony  od  daty  otrzymania
prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  i  akceptujemy  warunki  płatności  określone  we  wzorze  umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego
wykonania  zamówienia  publicznego  oraz  przyjmujemy  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załącznikach do SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, a w
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zgodnie  z  załączonym  do  SIWZ  wzorem
umowy.

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego.  W ofercie  nie  została zastosowana cena dumpingowa i  oferta nie
stanowi nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp i art. 5-17 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień
publicznych, tzn. przez 30 dni liczone od upływu terminu składania ofert.

7. *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia realizujemy sami.*
8. *Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w następującym
zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
(Zobowiązanie  podmiotu do oddania  do dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych zasobów na potrzeby  realizacji  zamówienia  należy
przedstawić w oryginale)
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9. *Oświadczamy, że następujące podmioty, na zdolnościach których polegamy na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp będą realizowały jako podwykonawcy następujące dostawy lub usługi, do których te
zdolności są wymagane:

Lp. Zakres dostaw lub usług
Nazwa podmiotu na zdolnościach którego

polega Wykonawca

10.*Oświadczamy,  że  przedmiot  zamówienia  zrealizujemy  z  udziałem  podwykonawcy  niebędącego
podmiotem,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polegamy  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  i
wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom i podajemy
firmy podwykonawców – należy wypełnić tabelę, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części
zamówienia.

Lp.
Części zamówienia, których wykonanie

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
Nazwa i adres podwykonawcy 

11.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i umowie.
12.Wadium w kwocie …………… zostało wniesione dnia ………………. w formie ………………. 
13.Osoba  odpowiedzialna  za  realizację  zamówienia:  ......................................................................................

tel.: ..................................... faks: .......................... e-mail: ..............................................................................
14.Osoba wyznaczona do popisania umowy wraz z pełnioną funkcją:………………………………..
15.Numer rachunku bankowego do dokonywania płatności __ ____ ____ ____ ____ ____ ____.
16.Oświadczamy,  że  dokumenty  załączone  do  oferty  opisują  stan  faktyczny  i  prawny  aktualny  na  dzień

składania oferty.
17.*Oświadczamy,  że  niniejsza  oferta  nie  zawiera informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
18.*Oświadczamy,  że  niniejsza  oferta  zawiera na  stronach  od  ……………..  do  …………….  informacje

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
19.Informujemy, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp wybór naszej oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług.
Uwaga  –  w  przypadku,  gdy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego
obowiązku podatkowego od towarów i usług Wykonawca powyżej w formularzu ofertowym wpisuje
tylko wartość netto bez kwoty podatku VAT.

20.Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.**

21. Oświadczamy,  że  wielkość  przedsiębiorstwa  zgodnie  z  zaleceniem  Komisji  z  dnia  06.05.2003  r.
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – oznaczyć znakiem X
Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO
Średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

21.Oferta została złożona łącznie na kolejnych ……………….. stronach.
22.Integralną część oferty stanowią:

1) ……………………………
23. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.
*niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(niepotrzebne skreślić).

…………….……. dnia ………….……. r.     …………………………………………
Czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby upoważnio-

nej do występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składane na podstawie art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  na  „Wykonanie  dostawy  uroflometru  na  potrzeby  poradni  urologicznej
SPZOZ w Bielsku Podlaskim” 

Ja (imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę): 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………….
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

Pełna nazwa - .……………………...…………………………….……………………………….………………………..

Adres siedziby - .....................................................................................................................................................

I. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczam, że Wykonawca nie należy 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 z późn. zm.), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. dnia ………….……. r.     …………………………………………
Czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby upo-
ważnionej do występowania w imieniu Wykonaw-

cy)

II. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczam, że Wykonawca należy 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 z późn. zm.), z innym wykonawcą,
który złożył  odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,  tj.
(podać pełną nazwę oraz adres Wykonawcy/-ów należącego/-cych do tej samej grupy kapitałowej)

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

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

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,  na podstawie art.  24 ust.  11 ustawy Pzp
przedstawiam  dokumenty  bądź  informacje,  że  powiązania  ze  wskazanym  powyżej  wykonawcą/-ami  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. dnia ………….……. r.     …………………………………………
Czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby upo-
ważnionej do występowania w imieniu Wykonaw-

cy)
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Załącznik nr 3

Wykonawca:
Pełna nazwa Wykonawcy - .……………………...………………………………………………………………………..

Adres siedziby - .....................................................................................................................................................

KRS........................................... NIP...................................................... REGON..................................................

Tel...................................... fax……………................e-mail - …………………......................................................

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

ZP.261.28.2018

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego
przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 usta-

wy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (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. okolicz-
nością,  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 postępowa-
nia 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 ZASO-
BY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  będący/e  podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/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 zamawiają-
cego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4
Wykonawca:
Pełna nazwa Wykonawcy - .……………………...………………………………………………………………………..

Adres siedziby - .....................................................................................................................................................

KRS........................................... NIP...................................................... REGON..................................................

Tel...................................... fax……………................e-mail - …………………......................................................

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

ZP.261.28.2018

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez
…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), 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 5
UMOWA Nr …

Zawarta w dniu:  ……..2018 r. w Bielsku Podlaskim  pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, 
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000002987, NIP 543-17-54-901,  Regon: 050584924.
reprezentowanym przez:
                Bożenę Grotowicz                     - Dyrektora;
zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a firmą 

reprezentowaną przez: 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa została  zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn.zm.),

zwanej dalej ustawą pzp.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot  umowy  obejmuje  wykonanie  dostawy  uroflometru  na  potrzeby  poradni  urologicznej
SPZOZ w Bielsku Podlaskim, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Zamawiającego,
zwaną dalej SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca gwarantuje,  że dostarczony sprzęt  jest  kompletny i  po zainstalowaniu będzie gotowy do
podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do
obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę sprzętu  wraz  z  wyposażeniem,  fabrycznie  nowego,  nieużywanego,  nie  wystawowego,  w

oryginalnym  zamkniętym  opakowaniu  fabrycznym,  spełniającym  wszelkie  wymagania  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce,

1) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu
zamówienia przez okres wskazany w ofercie,

2) Szkolenia pracowników z obsługi dostarczonego sprzętu.
5. Wykonawca wykona następujące czynności:

1) dostarczy, rozpakuje, zainstaluje i uruchomi przedmiot umowy,
2) przeprowadzi  szkolenie  personelu  Zamawiającego  z  zakresu  obsługi  i  prawidłowej  eksploatacji

dostarczonego urządzenia.
6. Wykonawca wraz dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu:

1) karty gwarancyjne,
2) instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej,
3) paszport techniczny,
4) niezbędną  dokumentację  techniczną  zwierającą  zalecenia  dotyczące  okresowej  konserwacji,

okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych
przeglądów, regulacji, kalibracji wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z
instrukcją używania nie mogą być wykonane przez Zamawiającego,

5) wykazy wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela
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do wykonania czynności o których mowa w ust. 2 pkt. 2 niniejszego §,
6) wykazy  części  zamiennych,  części  zużywalnych  i  materiałów eksploatacyjnych  określonych  przez

wytwórcę aparatu wraz z wykazami ich dostawców tych części i materiałów.
7. Wszystkie dokumenty o których mowa w ust. 4 mają być dostarczone w języku polskim.
8. Po  zainstalowaniu  i  uruchomieniu  urządzenia  w  wyznaczonym  terminie,  personel  wskazany  przez

Zamawiającego  zostanie  przeszkolony  z  zakresu  obsługi  i  prawidłowej  eksploatacji  dostarczonego
przedmiotu zamówienia,  z  zastrzeżeniem, że szkolenie w zakresie urządzenia  odbędą się w jednym
terminie.  Wykonawca  przeprowadzi  szkolenie  w  miejscu  użytkowania  urządzeń.  Wykonawca  ponosi
koszty transportu, rozładunku, zainstalowania, montażu, szkolenia personelu i ubezpieczenia przedmiotu
zamówienia  do  momentu  zakończenia  realizacji  zamówienia  tj.  podpisania  końcowego  Protokołu
Zdawczo-Odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 2.
CENA UMOWY I ZMIANA UMOWY

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  brutto …………  PLN
(słownie: …………………………/100), w tym wartość netto - ……………. PLN, podatek VAT ...% - ……. PLN.

2. Numer rachunku bankowego do dokonywania płatności __ ____ ____ ____ ____ ____ ____.
3. Zmiany dotyczące numeru rachunku bankowego są wymagane aneksem do niniejszej umowy. Zapłata za

przedmiot umowy nastąpi po podpisaniu aneksu.
4. Wynagrodzenie  wymienione w ust.  1  zawiera wszystkie  koszty  związane z realizacją  przedmiotu

umowy, takie  jak:  wartość  aparatury  i  wyposażenia,  oraz  ich  montażu,  szkolenia  i  przeglądy
techniczne,  wszelkie  podatki  i  cła,  ubezpieczenie, a także wszelkie inne  koszty nie wymienione, a
ponoszone przez Wykonawcę celem realizacji przedmiotu umowy.

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy protokołem odbioru
podpisanym przez obie strony.

6. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
1) zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy,
2) podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności

klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu
zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie,

3) w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudno-
ściami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć
przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surow-
ców, nośników, energii, itp.,

4) zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w
przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp.,

5) ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiana stawki podat-
ku VAT – wówczas cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, natomiast zmianie ulegnie tylko
cena jednostkowa brutto,

6) konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogło-
szeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Dopuszczalne są zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144
ust. 1e ustawy Pzp.

8. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ust. 6 i 7 zostaną one uzgodnione i po zaak-
ceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.

9. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony drugiej stronie umowy do ak-
ceptacji.

§ 3.
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zobowiązuje  się  do zapłaty wynagrodzenia  w terminie do 60 dni od  daty doręczenia
faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru. 

2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia przez Zamawiającego w banku  dokumentu
„polecenia przelewu".

3. W przypadku gdy Wykonawca realizuje niniejszą umowę przy pomocy podwykonawców, opłata faktury
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wraz  z  oświadczeniami  podwykonawcy/ów,  że  otrzymali  należne  wynagrodzenie  zgodne  z
obowiązującą  strony  umową  i  nie  wnosi  żadnych  zastrzeżeń  -  nastąpi  po  przedstawieniu
potwierdzonego przez podwykonawców dowodu zapłaty im wynagrodzenia. W przeciwnym wypadku
Zamawiający  wstrzyma  zapłatę  wynagrodzenia,  a  Wykonawcy  w  takim  przypadku  nie  przysługują
odsetki za opóźnienie. 

4. Wykonawca  nie  może  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego  przelać  na  osoby  trzecie
jakichkolwiek obowiązków lub praw (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy ani zawierać
umów poręczenia. Jakakolwiek czynność prawna powodująca zmianę wierzyciela z Wykonawcy na inny
podmiot,  wymagają   również  uprzedniej  pisemnej  zgody  podmiotu  tworzącego  Zamawiającego  pod
rygorem nieważności.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  dokonania  potrącenia  kary  umownej  z  wierzytelności
przysługującej Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 4.
DOSTAWA, MONTAŻ I PRACE DOSTOSOWAWCZE

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, dostarczenia i instalacji przedmiotu niniejszej umowy
opisanej w  §  1  oraz  przeprowadzenie  szkoleń  personelu  Zamawiającego  w  terminie  do ….  dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do dnia ………….

2. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy własnym lub wynajętym przez
niego transportem do SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

3. Przy dostawie urządzenie musi zawierać dane identyfikacyjne np. numer katalogowy producenta, nazwę
producenta,  typ,  model  itp.  i  tym samym być  zgodny z  produktem i  producentem zaoferowanym w
ofercie przetargowej z dnia …………………….

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do użytkowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy w terminach określonym w ust.1, zgodnie z obowiązującymi normami,
wymaganiami, przepisami i regulacjami,

2) dostarczenia  wyposażenia  i  materiałów  wchodzących  w  skład  przedmiotu  umowy  gwarantujących
osiągnięcie założonych parametrów technicznych,

3) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt obsługi gwarancyjnej.
6. Za  termin  całkowitej  realizacji  przedmiotu  umowy  rozumie  się  datę  podpisania  bez  zastrzeżeń

Końcowego Protokołu Odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 1

ust. 4 oraz inne niezbędne niewymienione w tej umowie.
8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest  okazać w stosunku do wskazanych

materiałów certyfikat ich zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

§ 5.
GWARANCJA I OKRES PO GWARANCJI ORAZ RĘKOJMIA

1. Wykonawca gwarantuje zadeklarowaną jakość przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt, jej wyposażenie i zastosowane materiały wg

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
3. Okres  gwarancji  liczony  od  dnia  odbioru  potwierdzonego  protokołem  zdawczo  –  odbiorczym  ……

miesiące. (według deklaracji w ofercie).
4. W okresie gwarancji ilość przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden

przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy i usunięcia wszelkich

wad w tym konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.
6. Okres gwarancji biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy, przeszkolenia potwierdzonej końcowym

protokołem odbioru.
7. Wykonawca  w  ramach  udzielonej  gwarancji  odpowiada  za  wady  fizyczne  i  prawne  przedmiotu

umowy.
8. W okresie gwarancyjnym Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach

przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni  od ich ujawnienia,  natomiast  Wykonawca jest  zobowiązany do ich
usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stosownym protokołem, na koszt Wykonawcy. 
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9. Wykonawca  jest  zobowiązany  udostępnić  Zamawiającemu,  możliwość  zgłaszania  awarii  i  reklamacji
telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną przez 24 godziny, w okresie gwarancji. 

10. Naprawę Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.
11. Na  czas  awarii  aparatu  dłuższej  niż  48  godzin,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć

Zamawiającemu  sprzęt  zastępczy  o  parametrach  porównywalnych,  jednakże  nie  niższych  niż
wymagający naprawy.

12. Wszelkie naprawy wynikające z realizacji gwarancji odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca udziela gwarancji na roboty naprawcze. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady aparatu Zamawiający nie
mógł korzystać z niego. 

14. Druga  naprawa  tego  samego  elementu,  podzespołu  lub  usterki  tego  samego  rodzaju  upoważnia
Zamawiającego do żądania wymiany całego aparatu na nowy wolny od wad. 

15. W  przypadku  wymiany  aparatu  na  nowy  termin  gwarancji  biegnie  na  nowo  od  daty  uruchomienia
nowego sprzętu.

16. Pełna gwarancja obejmuje koszty dojazdu, robocizny, części i materiałów wadliwych bez względu na to
czy odbywa się w miejscu użytkowania sprzętu czy poza nim. W zakres gwarancji wchodzą przeglądy
okresowe oraz wymagane przez producenta, a ich częstotliwość ustala się nie rzadziej niż 1 raz w roku
lub częściej zgodnie z zaleceniem producenta. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądów
technicznych, szczególnie ostatniego przed upływem gwarancji oraz sporządzenia protokołu najpóźniej
w ostatnim dniu upływu gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli tego nie dokona okres
gwarancji ulega wydłużeniu aż do dnia wykonania ostatniego przeglądu technicznego.

17. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może  przeprowadzić ekspertyzę własną.
Wykonawca zobowiązany jest  do rozpatrzenia  ww.  ekspertyzy  i  pisemnej  odpowiedzi  na nią  wraz  z
uzasadnieniem jej przyjęcia lub odrzucenia. Reklamacje mogą być rozpatrywane wyłącznie gdy sprzęt i
aparatura  jest  użytkowana  zgodnie  z  warunkami  gwarancji  producenta  i  zgodnie  z  przeznaczeniem
urządzeń.  Reklamacjami  nie  będą  objęte  uszkodzenia  wynikające  z  winy  Zamawiającego  (jego
personelu) lub z przyczyn niezależnych od obu stron umowy (np. powódź, zalanie, przepięcia w sieci
energetycznej itp. ).

18. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad w terminie nie dłuższym niż  24
godziny od  zgłoszenia  wady  lub  awarii  przez  Zamawiającego,  bądź  nie  usunie  wad  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw na koszt
Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów bez utraty praw wynikających z gwarancji. 

19. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane zgodnie z kodeksem cywilnym
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

20. W okresie  realizacji  umowy,  gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,
6) zawieszeniu działalności Wykonawcy.

21. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych w 
okresie 10 lat od daty dostawy.

§ 6.
KARY UMOWNE, ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,5% ceny umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) 0,5% ceny umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu napraw wynikających z gwarancji

lub przeglądów technicznych,
3) 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku awarii dostarczeniu sprzętu zastępczego,
4) 500,00  zł  za  każdy  przypadek  nieokazania  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów  certyfikatu
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zgodności z PN lub aprobatą techniczną , o którym mowa w § 4 ust. 6.
3. W przypadku  odstąpienia  Wykonawcy  od  wykonania  postanowień  niniejszej  umowy z  przyczyn  nie

leżących  po stronie  Zamawiającego,  zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości  20% ceny
umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, z przyczyn innych niż określone art. 145 ustawy
prawo zamówień publicznych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości
umowy brutto.

5. Niezależnie od naliczenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych
wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

6. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności  w terminie  Wykonawca ma prawo do
naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, z wyjątkiem okoliczności wynikających z § 3
ust. 3.

7. W przypadku nieterminowej  W przypadku nieterminowej  realizacji  zamówienia,  a  także  w przypadku
świadczenia istotnie niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie
prawo odstąpienia od umowy. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone
drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego
terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w
umowie.

8. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od niego,  w
szczególności:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy lub jej części
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
dalsze  wykonywanie  umowy  może zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu,

2) w przypadku,  gdy  firma Wykonawcy postawiona  zostanie  w  stan  likwidacji,  zostanie  ogłoszona
upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie  rozpoczęła lub nie
kontynuuje realizacji przedmiotu umowy bez powodów zależnych od Zamawiającego przez okres
co najmniej 14 dni kalendarzowych.

9. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  lub  jej  części  w  okolicznościach  opisanych  w  ust.  8  w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, przy czym termin  jest zachowany,
jeżeli  zamawiający nada pisemne oświadczenie  o odstąpieniu najpóźniej  w ostatnim dniu terminu
pocztą poleconą lub kurierem.

10. W przypadku o którym mowa w ust. 8, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego
z tytułu wykonania części umowy.

11. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  następujących
okoliczności:
1) zmiana  umowy  została  dokonana z  naruszeniem art.  144  ust.  1-1b,  1d  i  1e  ustawy – Prawo

zamówień publicznych,
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,  że państwo uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na
nim  na  mocy  Traktatów, dyrektywy  2014/24/UE  i  dyrektywy  2014/25/UE,  z  uwagi  na  to,  że
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.
ODBIÓR

1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego
należytego wykonania.

2. Przekazywania i odbioru dokonują umocowani przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Strony mogą
korzystać z opinii rzeczoznawców, których udział dopuszczają odrębne przepisy.

3. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów
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pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  wystąpi  konieczność  wykonania  prac  dodatkowych  związanych  z

wykonanym montażem lub samym sprzętem, a warunkujących użytkowanie  sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem  i  zapewnieniem  gwarantowanych  efektów  określonych  w  przedmiocie  umowy,
Wykonawca wykona je na własny koszt.

5. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 1 dnia od daty rozpoczęcia odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1) nadające  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  może  odmówić  odbioru  wyznaczając  dodatkowy  termin
usunięcia stwierdzonych wad,

2) nie dające się usunąć - Zamawiający może:
a) gdy wady nie mają wpływu na użytkownika przedmiotu umowy zgodnie z jego  przeznaczeniem,

obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej
i technicznej w oparciu o opinię rzeczoznawcy,

b) gdy  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,
odstąpić  od umowy bez ponoszenia  jakichkolwiek konsekwencji  finansowych z tego tytułu  lub
żądać  wykonania  przedmiotu  umowy  po  raz  drugi,  zachowując  prawo  do  domagania  się  od
Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

7. Wyznaczenie dodatkowego terminu o którym mowa w tym ustępie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia
kary o której mowa w § 6 ust. 2.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać  ustalenia poczynione w
toku odbioru.

9. Końcowy  Protokół  Odbioru,  podpisany  przez  Zamawianego  i  Wykonawcę,  stanowi  podstawę  do
rozliczenia umowy.

10. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
Zamawiający - 
Wykonawca - 

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy na dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu.

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 30  dni od
powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu  wykonania części umowy. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy
Sąd Powszechny wg siedziby Zamawiającego.

4. SIWZ, oferta przetargowa Wykonawcy, warunki gwarancji stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe  przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych.
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego

i jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 6

………………………………………………………………………….
                      (pełna nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
 
Przystępując  do  przetargu  nieograniczonego  „Wykonanie  dostawy  uroflometru  na  potrzeby  poradni
urologicznej SPZOZ w Bielsku Podlaskim”  niniejszym oświadczamy, że  posiadamy wymagane prawem,
aktualne,  stosowne  dla  każdej  oferowanej  w  tym  postępowaniu  pozycji  asortymentowej  pozwolenia
użytkowania i stosowania w Służbie Zdrowia na terenie RP, certyfikaty i dopuszczenia właściwej urzędowej
instytucji  kontroli  jakości,  łącznie  z  certyfikatami  CE  dokumentującymi  aktualne  zgłoszenie  rejestracji
oferowanego produktu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

                    Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku odrębnego żądania Zamawiającego któregokolwiek
dokumentu w formie poświadczonej z oryginałem kopii, zostanie on niezwłocznie dostarczony.

                     Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i 2 Kodeksu Karnego (o
przedkładaniu fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo pisemnych oświadczeń
dotyczących uzyskania zamówienia publicznego). 

………………………………………………………………………….
                      (pełna nazwa i adres Wykonawcy)

………………dnia:…................                 

………………………………………………………………………..
(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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