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I. ZAMAWIAJĄCY
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście
Reprezentowany przez:
Prezesa Zarządu – mgr Dorotę Konkolewską
Adres strony internetowej: www.szpital.swinoujscie.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.,
ul. Mieszka I-go 7, 72-600 Świnoujście, aparatu USG dla pracowni Rtg, o parametrach wskazanych w Załącznika Nr
1 do SIWZ:
Nr pakietu Nazwa pakietu
Kod CPV
1
Aparat USG z głowicami
33112200-0
Dostawa zrealizowana będzie jednorazowo w okresie trwania umowy.
Warunki dostawy przedmiotu dostawy określa załączony wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykonawca dostarczy przedmiot postępowania bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia
12/12/2016 r.
Dostawy winny być realizowane transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy udzielenia zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI.
1. Termin wykonania zamówienia - do 12 grudnia 2016 r. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno
z kryteriów oceny ofert
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot
umowy. Okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy. Okres udzielenia gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
V.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Warunki udziału w postępowaniu:
1)
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1
ustawy.
2)
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
Zamówienia na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 ustawy,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy, z postępowania
wyklucza się Wykonawcę:
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. poz. 978, z późn. zm.) 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, z późn. zm.);.
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;
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.
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3)

4)
5)

Ponadto, o zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności
techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem
i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał dostawę (wraz z montażem) aparatów USG o wartości
brutto min. 115.000,00 zł każda. W przypadku, gdy cena usługi wyrażona została w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający
uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
b) zdolności finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność
finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 115.000,00 zł
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów
i oświadczeń, o których mowa w rozd. VI SIWZ wg. formuły „spełnia/ niespełna”.
Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia Zamówienia publicznego stosuje się przepisy
dotyczące Wykonawców. Wykonawcy łącznie musza spełniać warunki udziału w postępowaniu o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy oraz żaden z Wykonawców oddzielenie nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć wraz
z ofertą następujący dokument:
a)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SIWZ);
b)
Oświadczenie Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów o spełnieniu przez nie warunków
udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2) W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie części V pkt 2) SIWZ,
Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do
SIWZ);
b)
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w przypadku powoływania się
na zasoby innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia są zobowiązani do dołączenia do oferty
egzemplarza pełnomocnictwa dla podmiotu reprezentującego Wykonawców. Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie Zamówienia, składają jedną ofertę, przy czym:
a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale każdy z Wykonawców oddzielnie;
4) Forma dokumentów:
a) wymagane dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
b) w przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty
składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski.
5) Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje.
Oprócz dokumentów wskazanych w pkt 1) – 4), Wykonawca zobowiązany jest także do złożenia:
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących
wspólnie - Wykonawcy zobowiązani są załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
b) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie
jest osoba upoważniona na podstawie dokumentów rejestrowych – w oryginale lub poświadczonej notarialnie
kopii;
c) Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe wymagania dotyczące aparatu USG;
d) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ);
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6) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że
Wykonawca posiada:
a) wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia wykazu należycie wykonanych co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem
i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. dostaw (wraz z montażem i szkoleniem) aparatów USG
o wartości brutto min. 115 tys. zł każda, wykonanych okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie krótszym, 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 zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym za dowody te uznaje się referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. Wykaz dostaw należy złożyć w oryginale, zaś referencie lub inne
dokumenty wykazujące należyte wykonanie zamówienia należy złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) wymaganą sytuację ekonomiczną lub finansową – dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
115.000,00 zł. Dowód należy złożyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
7) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie należy złożyć w oryginale..
8) Zamawiający wezwie także Wykonawcę do złożenia karty charakterystyki oferowanego sprzętu w wersji
papierowej i elektronicznej (w języku polskim) celem zweryfikowania złożonej oferty z aparatem, który ma być
przedmiotem umowy.
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, z zastrzeżeniem ust 3, dopuszczającym porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej.
2. Każda ze stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty
elektronicznej. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że
Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od
ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne
działanie urządzeń Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą emaila: zampub@szpital-swinoujscie.pl przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ (w formacie WORD);
2) modyfikacja treści SIWZ;
3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26, art. 90 ustawy;
4) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek , o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy;
5) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust.
2 ustawy;
6) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź
Wykonawcy;
7) samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania
wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
9) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
10) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiającego i Wykonawców na podstawie art. 181 ustawy.
4. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
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przekazał Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2, po
upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez
rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania zWwykonawcami.
5. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów,
zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to
niezbędne.
6. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Tadeusz
Koralewski – tel. 91/32-67-352, od poniedziałku do środy i w piątek w godz. 1210-1500, w czwartek w godz. 07301100.
7. Adres do korespondencji:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 ŚWINOUJŚCIE
(pok. 2.010)
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w języku polskim i sporządzona pismem maszynowym, na komputerze lub ręcznie
długopisem zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Uprawnienie powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty –
rejestru sądowego lub z udzielonego na piśmie pełnomocnictwa. Oferta składana przez konsorcjum powinna
zawierać oznaczenie podmiotów, które ją tworzą.
4. Podpis powinien być złożony w oryginale.
5. Kopie dokumentów (każda strona zapisana) powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i opatrzone datą.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.
8. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. .
9. Wszystkie załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie
do obowiązujących przepisów prawa.
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10. Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej specyfikacji w językach obcych muszą być przetłumaczone
na język polski, poświadczone przez wykonawcę.
11. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione zgodnie z informacją zawartą w niniejszej
specyfikacji w sposób dokładny i bez dokonywania w nich zmian. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych
załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony
parafą osoby uprawnionej.
12. Oferta musi być spięta w sposób uniemożliwiający samoistne rozsypanie się.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
14. Jeżeli Wykonawca składa informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje,
umieszczając je w odrębnej kopercie z napisem „zastrzeżone”.
15. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:
a. Nazwa i adres Zamawiającego,
b. Nazwa i adres Wykonawcy,
c. Napis:
NAZWA WYKONAWCY
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN:
DOSTAWA I INSTALACJĘ APARATU USG
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17/11/2016., GODZ. 0930
i zaadresowanej do:
Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, II piętro, pokój Nr 2.010:

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście
do dnia 17/11/2016. do godz. 0830
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone, a
koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17/11/2016 r. o godz. 0930 w pokój Nr 2.018 -II piętro.
Przy otwarciu ofert, w części jawnej, mogą być obecni wszyscy zainteresowani.
Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
a) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
c) datę wpływu oferty,
d) cenę oferty.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia
protestu.
Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w innych okolicznościach wskazanych w ustawie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczył w części jawnej, na jego wniosek Zamawiający prześle mu
informację zawierającą nazwy i adresy pozostałych Wykonawców oraz proponowane przez nich ceny.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia określonego w umowie. Zaproponowana cena musi być zgodna z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT
naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami.
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Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT= wartość brutto.
4. Na podstawie wartości brutto, Zamawiający w oparciu o kryterium:
a) 60 % - cena;
b) 23 % termin realizacji zamówienia;
c) 17 % udzielenie gwarancji po upływie rękojmi.
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 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, 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
6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
do złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT
1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryteria wyboru oferty: cena - waga ……………..%
Kryterium „Cena” Clm:
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym
wzorem:
C min
Clm =-------------------------x 100 x 60 %
Co
Clm – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Co – cena oferty badanej
Waga kryterium: 60 %.
Kryterium - „Termin wykonania zamówienia” Twz:
W zakresie kryterium terminu wykonania prac każdy Wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego zestawienia:
- termin wykonania prac do 12/12/2016 r. – 0 pkt.,
- termin wykonania prac do 08/12/2016 r. – 10 pkt.,
- termin wykonania prac do 05/12/2016 r. – 23 pkt.,
Waga kryterium 23 %.
Kryterium – „Termin udzielenia gwarancji na dostarczony aparat (po upływie terminu rękojmi)” Gpt:
Opis sposobu obliczania kryterium termin udzielenia gwarancji na dostarczony aparat po upływie terminu rękojmi:
W zakresie kryterium terminu udzielenia gwarancji po upływie rękojmi na dostarczony aparat każdy Wykonawca
uzyska pkt. wg. poniższego zestawienia:
- nie udzielenie gwarancji po upływie terminu rękojmi – 0 pkt.,
- termin udzielenia gwarancji o min.: 13 m-cy (po upływie terminu rękojmi) – 5 pkt.,
- termin udzielenia gwarancji o min.: 26 m-cy (po upływie terminu rękojmi) – 10 pkt.,
- termin udzielenia gwarancji o min.: 39 m-cy (po upływie terminu rękojmi) – 17 pkt.,
Waga kryterium 17 %
SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA
Suma punktów = Clm + Twz + Gpt
Clm - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Cena”
Twz - ilość otrzymanych punków w kryterium „Termin wykonania zamówienia”
Gpt - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Termin udzielenia gwarancji na dostarczony aparat (po upływie
terminu rękojmi)”;
2. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy) i udzieli zamówienia
Wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANA DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, który zostanie wybrany, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia ogłoszenia, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może zostać zawarta
w krótszym terminie w przypadku, gdy w trakcie prowadzonego postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana w niniejszym
postepowaniu jako najkorzystniejsza, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy – umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
XV.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Strony ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych w projekcie
umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
XVII. POUCZENIA OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad
określonych w ustawie, jak też w niniejszej SIWZ, przysługują środki odwoławcze zawarte w dziale VI ustawy:
odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art.
182 ustawy.
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.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Wykaz załączników:






Załącznik nr 1– Wykaz parametrów technicznych przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 5 -. Projekt umowy.

Świnoujście, dnia 02/11/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Zatwierdził dn.: 03/11/2016 r
Prezes Zarządu: mgr Dorota Konkolewska
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Załącznik nr 1 do siwz.

Wykaz minimalnych parametrów technicznych sprzętu:
Aparat USG z głowicami

NAZWA OFEROWANEGO ULTRASONOGRAFU
(model):………………………………………...............................................................
Rok produkcji (min. 2016 r.):………………………………………..…………
Producent:…………………………………………………………………………….………………
……………….
Kraj pochodzenia: ……………………………………………………….
Nie demonstracyjny, nie używany, fabrycznie nowy.

Lp.

Parametr
wymagany

Parametry / Warunek

1.

Aparat fabrycznie nowy

TAK

2.

Rok produkcji aparatu wymagany

2016

3.

Waga aparatu max. 110 kg

Podać

4.

Zasilanie (220-240) V, 50 Hz

TAK

5.

UPS z kablami

TAK

6.

Listwa przeciw przepięcieniowa min. 4 gniazda

Podać
Konstrukcja

7.

Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu
– wprowadzone do produkcji i eksploatacji w min. 2015

Podać

8.

Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy
Premium z kolorowym Dopplerem.

TAK

9.

Cztery niezależne, skrętne koła, z blokadą na min 2 koła

Podać

10.

Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej

TAK

11.

Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych przełączane z
klawiatury aparatu min. 3

Podać

12.

Monitor kolorowy LED/LCD o wysokiej rozdzielczości
bez przeplotu. Na ruchomym ramieniu zapewniającym
swobodę ustawienia monitora przekątna ekranu min. 21
cali, rozdz. min. 1920 x 1080 Px

Podać

13.

Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach:
góra-dół, lewo-prawo min. 45º i wysokości min. 18 cm

Podać

14.

Dotykowy, programowalny panel sterujący LED/LCD
wbudowany w konsolę sterowania Przekątna min. 10 cali,

Podać

15.

Zakres częstotliwości pracy od min. 1 MHz do min 16
MHz.

Podać

16.

Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) dla
CD i obrazu 2 D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera
min. 45 sek.

Podać

17.

Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli
pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)

TAK

18.

Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4
niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym
obrazie

TAK

19.

Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode
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Min. 200 s

Odpowiedź oferenta

20.

Regulacja głębokości pola obrazowania min. 30 cm

Podać

21.

Częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2 D
min. 2 000 Hz

Podać

22.

Ilość
ustawień
wstępnych
(tzw.
programowanych przez użytkownika min. 70

Podać

Presetów)
Tryb pracy aparatu

23.

Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.
B, B + B, 4 B
M
B+M
D
B+D
B + C (Color Doppler)
B + PD (Power Doppler)
B + Color + M
4 B (Color Doppler)
lub
4 B (Power Doppler)

24.

Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)

25.

Obrazowanie harmoniczne

26.

Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)

27.

Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power
Doppler Kierunkowy

TAK

28.

Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o
bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością
wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych
naczyniach

TAK

29.

Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz
HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)

TAK

30.

Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)
(przy zerowym kącie bramki)

31.

Regulacja bramki dopplerowskiej

32.

Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej

33.

Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek
ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z
różnymi
częstotliwościami
(tzw.
skrzyżowane
ultradźwięki)

TAK

34.

System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący
artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach

TAK

35.

Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)

TAK

36.

Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power
Doppler) w czasie rzeczywistym

TAK

37.

Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych

TAK

38.

Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum
dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku

TAK

39.

Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie
rzeczywistym i po zamrożeniu

TAK

Podać

Min. 200 obrazów/s
Podać
Min.: +/- 3,0 m/s

min.: +/- 6,0 m/s
min. 0,5 mm do max.
20 mm
min. +/- 30 stopni

Archiwizacja obrazów
40.

Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym
dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu
na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu
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TAK

jednego przycisku
41.

Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na
zewnętrzne nośniki

TAK

42.

Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera
PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania
danych (obrazy, raporty)

TAK

43.

Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych
zgodnie ze standardem DICOM 3 [integracja ze
szpitalnym programem Informatycznym archiwizacji
danych obrazowych opartym na programie MEDICOM f.
Medinet PACS/RIS (dicom send, Dicom Print, Modality
Worklist)]

TAK

Funkcje użytkowe
44.

Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym

Min. x8

45.

Powiększenie obrazu po zamrożeniu

Min. x8

46.

Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie

Min. 8

47.

Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania
głowic do poszczególnych presetów

TAK

48.

Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie
linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu

TAK

49.

Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów
w systemie

TAK

50.

Pełne oprogramowanie do badań:
Brzusznych
Ginekologiczno-położniczych
Małych narządów
Naczyniowych
Śródoperacyjnych
Mięśniowo-szkieletowych
Ortopedycznych
Kardiologicznych
Pediatrycznych

TAK

Głowice ultrasonograficzne
51.

Głowica Convex, szerokopasmowa,
częstotliwości pracy. Podać typ.

ze

zmianą

52.

Zakres częstotliwości pracy w zakresie 2,0 – 6,0 MHz
możliwość
zastosowania
przystawki
biopsyjnej,
obrazowanie harmoniczne

Podać

53.

Liczba elementów min. 160 w jednej lini.

Podać

54.

Kąt skanowania min. 70º

Podać.

55.

Obrazowanie harmoniczne

56.

Głowica Liniowa szerokopasmowa,
częstotliwości pracy. Podać typ.

57.

Zakres częstotliwości pracy w zakresie 3,0 12,0 MHz
możliwość
zastosowania
przystawki
biopsyjnej,
obrazowanie harmoniczne

Podać

58.

Liczba elementów min. 160 w jednej lini.

Podać

59.

Szerokość pola skanowania min. 35 mm

Podać

60.

Obrazowanie trapezowe, harmoniczne

TAK

61.

Przystawka biopsyjna do głowicy liniowej

TAK

Podać

min. 3 pasm
częstotliwości
ze

zmianą
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Podać

62.

Głowica Liniowa szerokopasmowa,
częstotliwości pracy. Podać typ.

ze

zmianą

63.

Zakres częstotliwości pracy w zakresie 5,0 18,0 MHz
możliwość
zastosowania
przystawki
biopsyjnej,
obrazowanie harmoniczne

64.

Liczba elementów min. 160 w jednej lini.

Podać

65.

Szerokość pola skanowania min. 35 mm

Podać

66.

Obrazowanie trapezowe, harmoniczne

TAK

67.

Przystawka biopsyjna do głowicy liniowej

TAK

Podać

Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
68.

Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną

TAK

69.

Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe
głowice przezprzełykowe

TAK

70.

Możliwość rozbudowy systemu o głowicę sektorową
neonatologiczną

TAK

71.

Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat
moduł Stress Echo + moduł EKG

TAK

72.

Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie
umożliwiające badanie i pomiar
sprężystości naczyń
lub
twardość tkanki

Podać

73.

Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na
głowicach Liniowych

TAK

74.

Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną
dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,08,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100
stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm,
obrazowanie harmoniczne

TAK

Pakiety obliczeniowe/raporty
75.

Do badań brzusznych, małych narządów, naczyniowych,
mieśniowo-szkieletowych,
ginekologicznych
położniczych, kardiologicznych

TAK

76.

Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów
(min. RI, PI, S/D0 widma dopplerowskiego w czasie
rzeczywistym na ruchomym spektrum

Podać

77.

Automatyczne wyznaczanie parametrów (min. RI, PI,
S/D) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum.

Podać

78.

Wprowadzanie własnych opisów i komentarzy do raportu

TAK

79.

Programy pomiarów: min. 8 odległości na jednym obrazie,
obwód, objętość, kąty

Podać

System archiwizacji
80.

Wewnętrzny dysk twardy typu SSD min. 500 GB lub
HDD 1 TB

Podać

81.

Archiwizacja sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w
czasie badania – w czasie rzeczywistym) i statycznym na
dysku aparatu

TAK

82.

Nagrywarka DVD-R/RW wbudowana
pozwalająca na zapis eksportowanych
formatach min. DICOM 3.0, AVI, JPG.

w aparat
danych w

Podać

83.

Min. 2 aktywne gniazda USB 2.0 do archiwizacji obrazów
statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB

Podać

12

(Flash, PenDrive)
84.

M in. 4 nośniki pamięci USB (Flash, PenDrive)

Podać

85.

Wideoprinter czarno-biały małego formatu zintegrowany
z aparatem sterowany z konsoli aparatu

TAK

86.

Drukarka laserowa do drukowania raportów z badan
w formacie A 4

Podać

87.

Zintegrowane z aparatem zasilanie bateryjne pozwalające
na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie
wybrudzenie go w czasie max. 30 sek.

podać

88.

Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps

podać

89.

Menu w języku polskim

TAK
Inne

90.

Gwarancja min. 12 m-ce

Podać

91.

Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i
elektronicznej (na CD/DVD/PenDrive) min. 2 egz.

Podać

92.

Certyfikat CE na aparat i głowice

TAK

93.

Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż
zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (adres, tel.,
fax, e-mail)

Podać

94.

Czas reakcji serwisu max. 24 h (przyjazd)

Podać

95.

W przypadku konieczności naprawy aparatu poza siedziba
Zamawiającego zastępczy aparat na czas naprawy o
parametrach równoważnych

TAK

96.

Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w ustawie z
dnia 20 maj 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.), potwierdzone
stosownymi dokumentami, deklaracjami zgodności w
zakresie znaku CE oraz certyfikatów jakości i
bezpieczeństwa
przewidzianych
dla
wyrobów
medycznych (ISO 13485).

Podać

Miejscowość: ……………………….. dn.: …………………………………..
………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2 do SIWZ
I.

Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz ……..................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.
Dostawa i instalacja aparatu USG dla pracowni Rtg Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu
sp. z o. o, oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące :
1.
2.
3.
4.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość: ……………………….. dn.: …………………………………..
………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

II.

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

(należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):
Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):
Pełna nazwa/firma i adres……………………………………..
KRS/CEiDG podmiotu trzeciego:……………………………..
Wskazanie warunku którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego:……………………………………..
Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów wymienionych powyżej nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
_____________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
_____________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz ……....................................................................
................................................................................................................................................................
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.
Dostawa i instalacja aparatu USG dla pracowni Rtg Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu
sp. z o. o, oświadczam, że w stosunku do podmiotu, który reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Miejscowość: ……………………….. dn.: …………………………………..
………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTWOWY
na Dostawa

i instalacja aparatu USG dla pracowni Rtg Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.

Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa........................................................................................................................ ..............
Siedziba...................................................................................................................................
Adres e-mailowy: ………………………………..@...............................................................
Nr telefonu................................................... Nr fax: ................................................................
NIP.......................................................................................................................... ...............
REGON..................................................................................................................................
Nr konta Bankowego: …………………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7
72-600 Świnoujście
I.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na następujących warunkach:
1. cena za dostawę i instalację aparatu USG w wysokości: …………….. zł (słownie
……………………………………………) netto plus należny podatek VAT….% tj.….……..zł (słownie:
…………………………………………….), co łącznie stanowi wynagrodzenie w wysokości ………zł (słownie
………………………..………) brutto.
II. Oświadczenia Wykonawcy:
1) oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w SIWZ oraz że
uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;
2) oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego;
3) oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy i nie wnoszę/simy w stosunku do niego żadnych
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszę/szemy umowę, której projekt stanowi załącznik do SIWZ;
4) przedmiot zamówienia wykonam w nieprzekraczalny terminie do ………………..2016 r.,
5) na dostarczony aparat udzielam ……. m-nej gwarancji po upływie okresu rękojmi;
6) na sprzęt udzielam ….. m-nej gwarancji (zgodnej z gwarancja producenta);
7) oferowany sprzęt jest wolny od wad prawnych;
8) w przypadku wyboru naszej oferty u Zamawiającego nie powstaje/powstanie1 obowiązek podatkowy (zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług),
III. Inne informacje Wykonawcy:
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Miejscowość i data …...............…………………..
………………………………………….
Podpis osoby (osób) uprawnionych

1

niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ……./SM-USG/2016
zawarta w dniu ……...2016 r. w Świnoujściu pomiędzy:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7, wpisaną do
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod
nr 000000018145 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000490038 (NIP: 855-158-34-67),
reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu – mgr Dorotę Konkolewską
zwaną dalej „Szpitalem”,
a
……………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Wykonawcą”
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Dostawę i instalację aparatu USG dla pracowni Rtg Szpitala Miejskiego im. Jana
Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przenieść na własność Szpitala aparat USG (typ, model, rok prod.) zwany
dalej „aparatem”, o którym mowa w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy (dalej zwanej
umową).
2. Wykonawca oświadcza, że aparat jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Wykonawca oświadcza, że aparat odpowiada wszelkim wymaganiom jakościowym określonym w SIWZ nr
ZP/10.1/2016 i posiada certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania oraz odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w jednostkach służby zdrowia. W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca dołączą do niniejszej
umowy poświadczone za zgodność z oryginałem::
1) dokumenty w języku polskim, świadczące o dopuszczeniu aparat do obrotu i do używania;
2) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych – jeżeli jest wymagane lub oświadczenie,
że aparat nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych;
3) paszport urządzenia.
4. Wykonawca zapewni prawidłową pracę dostarczonego aparatu podczas jego pierwszego uruchomienia.
5. Wykonawca zainstaluje aparat w miejscu wskazanym przez Szpital i dokona przeszkolenia osób wskazanych przez
Szpital z zakresu używania aparatu.
6. Wykonawca oświadcza, że w aparacie zainstalowane jest wyłącznie legalne oprogramowanie oraz przenosi na
Szpital licencje do korzystania z tego oprogramowania w zakresie niezbędnym do korzystania z aparatu zgodnie z
przeznaczeniem i warunkami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. Licencje zostaną udzielone na okres
korzystania z aparatu.
§2
1. Strony przewidują, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wyniesie:
a) cena netto:……………..(słownie: ………………………………………………………………..),
b) wartość podatku VAT: ………………..(słownie: …………………………………………………………..),
c) cena brutto: ………………..(słownie: ………………………………………………..)
2. Cena brutto jest ceną ryczałtową i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy,
w szczególności koszt transportu przedmiotu umowy do siedziby Szpitala, koszt instalacji aparatu w siedzibie
Szpitala, przeszkolenie personelu wskazanego przez Szpital z zakresu obsługi i konserwacji aparatu oraz cło
i podatek od towarów i usług.
3. Zapłata ceny za realizację niniejszej umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT
w terminie 30 dni od daty doręczenia Szpitalowi prawidłowo wystawionej faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół przekazania/przyjęcia aparatu do
eksploatacji, podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy, nie zawierający zastrzeżeń Szpitala, po
przeszkoleniu personelu Szpitala z zakresu obsługi i konserwacji oraz po przekazaniu Szpitalowi następujących
dokumentów:
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7.
8.
9.

1.

2.

3.

a) instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej – 2 egzemplarze i elektronicznej - na płycie CD/
DVD lub PenDrive w 2 egzemplarze,,
b) kart gwarancyjnych w języku polskim,
c) paszportu technicznego wystawionego dla przedmiotu umowy,
d) deklaracji zgodności znakami CE bądź wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych lub pisemnego oświadczenia
Wykonawcy, że przedmiot umowy nie wymaga wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych,
e) wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,
f) zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym;
g) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji aparatu.
Wykonawca oświadcza, że aparat spełnia wszystkie wymagania określone przepisami powszechnie
obowiązującego prawa oraz posiada wszystkie wymagane prawem świadectwa jakości, certyfikaty i aprobaty.
Ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia aparatu do czasu dokonania jego odbioru końcowego obciąża w całości
Wykonawcę.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Szpitala.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i instalacji aparatu wraz z kompletnym oprzyrządowaniem oraz
przeprowadzeniem szkolenia osób wskazanych prze Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji aparatu
w terminie do dnia ………. 2016 r.
Wykonawca zawiadomi Szpital o terminie i godzinie dostawy oraz instalacji aparatu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: beata.byra@szpital-swinoujscie.pl oraz telefonicznie +48-91-32-67-315 nie później niż
3 dni przed planowana dostawą, instalacją i uruchomieniem przedmiotu umowy. Termin szkolenia zostanie
ustalony przez strony.
Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy w czasie transportu spoczywa na Wykonawcy.

§4
1. Wykonawca udziela gwarancji na aparat przez okres................... miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą oraz siwz oraz
……. m-cy gwarancji po upływie rękojmi.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia dostawy. Za datę dostawy przyjmuje się datę podpisania przez
przedstawiciela Szpitala protokołu odbioru aparatu (bez uwag), o którym mowa w § 2 ust 4. Materiały
eksploatacyjne do szkolenia zapewnia Wykonawca.
3. Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie po uprzednim pozytywnym sprawdzeniu spełnienia
warunków realizacji zamówienia określonych w siwz oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
4. Jeżeli podczas odbioru lub po dokonaniu odbioru zostaną stwierdzone wady aparatu, Wykonawca dokona naprawy
aparatu, w tym wymiany niezbędnych elementów na nowe w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
Wykonawca stawi się w miejscu zainstalowania aparatu w celu dokonania oględzin aparatu i zidentyfikowania
nieprawidłowości w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia. Termin ten może zostać przesunięty przez Szpital
z przyczyn leżących po stronie Szpitala.
5. W przypadku, gdy ze względów technologicznych wykonanie naprawy nie jest możliwe w powyższym terminie,
w szczególności ze względu na konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, czas naprawy może
ulec wydłużeniu o czas wskazany przez Szpital na piśmie. W celu wydłużenia czasu naprawy, Wykonawca
informuje Szpital w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia konieczności naprawy o przyczynach niemożności
zachowania terminu oraz przewidywanego terminu, w którym naprawa będzie mogła zostać wykonana. Na żądanie
Szpitala, Wykonawca przedstawi dowody wskazujące niemożności dokonania naprawy w czasie umówionym.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Szpitalowi nieodpłatnie aparat zastępczy
o parametrach technicznych odpowiadających aparatowi. Dostarczenie oraz instalacja aparatu zastępczego nastąpi
w terminie 2 od dnia zgłoszenia potrzeby naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostarczenie aparatu zastępczego
nie jest wymagane, jeżeli wada jest tego rodzaju, że umożliwia korzystanie z aparatu przez Szpital w zakresie
dotychczasowym, bez uszczerbku dla wykonywanych badań i ich dokumentacji. Aparat zastępczy musi odpowiadać
jakościowo aparatowi.
6. W razie bezskutecznej naprawy aparatu lub jego elementu, Wykonawca jest obowiązany do wymiany przedmiotu
umowy (lub wadliwego elementu) na nowy, wolny od wad – w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wystąpieniu
wady.
7. W przypadku, gdy wada jest tego rodzaju, że naprawa aparatu spowoduje spadek jego wartości w stosunku do
aparatu bez wad lub ze względu na rodzaj wady celowa jest wymiana aparatu, Wykonawca w terminie, o którym
mowa w ust. 6 dokona wymiany aparatu na nowy.
8. . Wszelkie sprawy awaryjne i reklamacyjne Szpital będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie na nr
…………………………... i e-mailem na adres: ……………………..@..........................
9. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Szpitala aparatu i urządzeń pomocniczych,
Wykonawca zapewni Szpitalowi aparat zastępczy do wykorzystania przez okres naprawy, zgodnie z ust. 5 powyżej.
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10 Obowiązek naprawy aparatu w ramach gwarancji nie obejmuje usterek powstałych z winy Szpitala spowodowanych
nieprawidłowym i niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem aparatu.
11. Napraw gwarancyjnych dokonuje Wykonawca na własny koszt za pośrednictwem autoryzowanego serwisu.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane usługi serwisu i za ewentualne zniszczenia lub
uszkodzenia naprawianego aparatu.
13. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju w korzystaniu
z aparatu związanego z naprawą lub wymianą uszkodzonego podzespołu lub jego części.
14. Szpital może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli wniósł reklamację
przed upływem okresu gwarancji.
15. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają uprawnień Szpitala wynikających z rękojmi.
16. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia także bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny,
obejmujący:
a) oględziny, diagnostykę i naprawę przedmiotu umowy – serwis wykonywany będzie zgodnie z wymaganiami
producenta, niezbędnymi do utrzymania gwarancji producenta, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku,
b) wymiany części zużywalnych wskazanych w dokumentacji serwisowej aparatu przewidzianych do wymiany
w czasie odpowiednich przeglądów,
c) udzielania bezpłatnych porad telefonicznych dotyczących obsługi przedmiotu umowy.
17 Koszty przeglądów gwarancyjnych o których mowa w ust. 16 obciążają Wykonawcę. Szpital nie ponosi kosztów
dojazdu i roboczogodzin serwisu.
§5
1. Wykonawca zapłaci Szpitalowi karę umowną:
a) w wysokości 0,5 % ceny brutto za każdy dzień zwłoki w:
dostarczeniu i zainstalowaniu aparatu,
usunięciu wady aparatu,
niedostarczeniu aparatu zamiennego,
jednak nie mniej niż 300,00 zł za każdy dzień zwłoki - jednak nie więcej niż 20 % ceny brutto aparatu,
b) 25 % ceny brutto aparatu za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca .
2. Szpitalowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia przyczyny
odstąpienia, w przypadku, gdy:
a) Wykonawca pozostaje w zwłoce lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy o więcej niż 5 dni
kalendarzowych,
b) Wykonawca pozostaje w zwłoce w usunięciu wad przedmiotu umowy w terminie dłuższym niż 5 dni
kalendarzowych,
c) Wykonawca opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z dostarczeniem aparatu zamiennego o więcej niż 5 dni
kalendarzowych.
d) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, mimo pisemnego wezwania do
wykonania obowiązku.
3. Szpital zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej
szkody, w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§6
1. Jeżeli Szpital odstąpi od umowy z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 2, Szpitalowi przysługuje prawo dokonania
interwencyjnego zakupu przedmiotu dostawy u innego Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (transport,
różnica w cenie).
2. W przypadku nieusunięcia wady w terminie lub niedokonania naprawy lub przeglądu, Szpital może usunąć wadę,
dokonać naprawy lub przeglądu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W przypadku niedostarczenia aparatu zastępczego w terminie, Szpital może zlecić wykonywanie usług, które
wykonywane są przy wykorzystaniu aparatu innemu podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub wynająć
aparat zastępczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 - 3, poprzez wystawienie przez
Szpital pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu
obciążenia (tj. powołanie odpowiedniego zapisu umowy).
§7
Wykonawca niniejszym oświadcza, iż posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy)
umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150.000,00 zł.
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§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem ich
nieważności.
2. Szpital przewiduje możliwość, stosownie do treści art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, dokonania zmiany
niniejszej umowy w następujących sytuacjach:
a) w przypadku zmiany w mieniu Szpitala, które skutkować będą koniecznością skorygowania załączników do
SIWZ lub zapisów umowy.
b) zmiana ceny (zarówno w górę jak i w dół) dopuszczalna jest w przypadku:
- nieprzewidzianej na etapie składania ofert zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na
sposób kalkulowania cen oferty przetargowej;
- zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.
c) zmiana terminu wykonania umowy – jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wykonanie umowy
w terminie będzie niemożliwe lub utrudnione.
§9
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Szpital może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szpitala.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających
z umowy, a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Szpitala na podstawie niniejszej umowy bez
jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
4. Umowa sporządzona zostanie w trzech egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Szpitala.
Wykaz załączników:
1. Wykaz minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ);
2. Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia …………...
1.

WYKONAWCA

SZPITAL

20

