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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

Adres do korespondencji:  

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie  

NIP: 567-15-32-011  

Regon: 000308703  

KRS Nr: 0000033369  

Fax: (23) 662 32 14  

Tel.: (23) 661 34 00  

e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl  

Godziny urzędowania: 7.30-15.05  

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późń. zm.) zwanej w dalszej części SIWZ ,,ustawą Pzp”, a także wydanych na podstawie 

niniejszej ustawy aktów wykonawczych.  

2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8  ustawy Pzp. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp informuje, iż w postępowaniu zastrzega sobie możliwość, że 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu i aparatury medycznej - 6 części (zwanym dalej 

„przedmiotem zamówienia", „urządzeniem”), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 2 

do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż (jeśli urządzenie wymaga montażu), 

pierwsze uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i diagnostyki 

przy użyciu dostarczonego urządzenia oraz w zakresie podstawowej konserwacji.  

       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2  do niniejszej 

specyfikacji oraz wzorze umowy. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia są wymogami podstawowymi (minimalnymi) i muszą być bezwzględnie 

spełnione w oferowanym przedmiocie zamówienia. Nie spełnienie przez oferowany przedmiot 

zamówienia jakiegokolwiek z opisanych wymogów podstawowych (minimalnych) spowoduje 

odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ.  

2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z wyspecyfikowanym, 

kompletny i po zamontowaniu/zainstalowaniu/ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych 

dodatkowych zakupów i inwestycji.  

3. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia wyłącznie fabrycznie nowy (rok produkcji 

2018 lub 2019), nieregenerowany, nie powystawowy, w stanie kompletnym tj. gwarantującym jego 

uruchomienie oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów 

elementów i akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi).  
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4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaku towarowego, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów przyjmuje się, że opisowi temu 

towarzyszy wyrażenie lub równoważne, zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość 

zaproponowania rozwiązania równoważnego tj.: spełniającego co najmniej parametry wynikające  

z opisu zawartego w specyfikacji lub lepsze oraz gwarantującego zgodność współdziałania                     

z pozostałymi elementami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia. Równoważne 

rozwiązanie techniczne to rozwiązanie o identycznych lub wyższych parametrach: 

- wydajnościowych, funkcjonalnych; 

- jakościowych, np. posiadane certyfikaty; 

- gwarancyjnych – warunki gwarancji nie mniejsze niż podane w SIWZ. 

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych,  aprobat,  specyfikacji  technicznych  i  systemów  referencji  technicznych,                         

o  których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przyjmuje się, 

że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” a Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

zgodnie z art.: 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymogi opisane przez Zamawiającego. 

W przypadku wymagania w SIWZ określonego oznakowania i/lub przedstawienia certyfikatu 

wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych 

przez tę jednostkę zastosowanie mają przepisy art. 30a i art.30b ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

5. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

  

   Słownictwo główne  Nazwa według CPV  

 Główny  33100000-1  urządzenia medyczne  

  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych tj. przewidujących odmienny niż 

przewidziany w SIWZ sposób wykonania zamówienia oraz alternatywnych.  

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

wraz z podziałem na części jest określony w załączniku nr 2  – części od nr 1 do nr 6 – do SIWZ 

będącymi integralną częścią niniejszej specyfikacji. Każda z wyodrębnionych części jest oddzielną 

częścią zamówienia.  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części, na kilka wybranych części 

lub na wszystkie części. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć 

ofertę i nie ogranicza liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

Wykonawcy. Część sama w sobie stanowi całość i jest niepodzielna tzn. Wykonawca musi złożyć 

ofertę na całą część.  

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane odrębnie dla każdej części 

zamówienia. Wykonawca składając ofertę na różne części nie musi składać kilku dokumentów 

podmiotowych, wystarczy że złoży jeden komplet dokumentów. Oferty częściowe będą oceniane 

odrębnie w każdej części zgodnie z podanym kryterium oceny ofert.  

8. Podwykonawstwo:  
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1) Pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia będzie ponosił 

Wykonawca. 

2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

3) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców. 

4) Wykonawca wskaże w ofercie, którą część zamówienia (rodzaj czynności) powierzy 

podwykonawcom oraz poda firmy (nazwy) tych podwykonawców.  

5) W związku z tym, że usługi, będące jednym z elementów przedmiotu zamówienia                     

tj. usługi montażu, uruchomienia, szkolenia i usługi gwarancyjne mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,  

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

9. W związku z tym, że przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytku osób fizycznych - 

pracowników Zamawiającego - zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp - wymaga się, aby przedmiot 

zamówienia był dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy Pzp 

Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi, dostosowania 

projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych.   

10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym posiadał określone 

oznakowanie tj. aby posiadał dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia spełnia określone 

wymogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktach 

prawnych wykonawczych do ustawy (dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobu medycznego 

do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). 

11. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach 

służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej.  

12. Wykonawca łącznie z dostawą urządzenia będzie zobowiązany dostarczyć instrukcję obsługi w 

języku polskim oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych.   

13. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenia zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.  

15. Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 

16. Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego licencji na oprogramowanie na czas  

nieokreślony, jeśli jest ono elementem przedmiotu zamówienia. 

17. Plan pomieszczeń i Projekt osłon stałych stanowią załącznik do SIWZ – dotyczy Część Nr 1 zamówienia. 

18. Wymagany termin płatności faktur – 30 dni - od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia: 

 

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia – do 30 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia mowy.  
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Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu:  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.  

 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego występują 

podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony 

do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. 

zm.)  lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z 

późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.)  , 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2); 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  

w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

4. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie      

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3 ppkt 2) i 3) oraz 5) - 9) lub pkt 4 może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5. 

7. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2) W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  
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3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest 

podstaw do jego wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 23)  oraz ust. 5 

pkt 1) ustawy Pzp. 

6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, 

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ) 

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 5 do SIWZ) 

2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składane są w oryginale. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  

o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa  

w pkt. 1 ppkt. 1) i 2)  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty  

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

5. W terminie 3 dni od  dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru załącznik Nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 

mowa art.25 ust.1 ustawy Pzp: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 1) a), 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 

 

8. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa pkt 6 ppkt. 1) a) - składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
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jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby  - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w pkt. 6 i 8 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6 i 9 które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,  

o ile są one aktualne. 

11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 1 niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie 

do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem operatora 

pocztowego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę za pośrednictwem 

operatora pocztowego winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres email wskazany w Rozdziale I niniejszej SIWZ. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 

użyciu środków komunikacji elektroniczne, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. W przypadku gdy Wykonawca nie potwierdzi otrzymania korespondencji od Zamawiającego 

przekazanej e-mailem, Zamawiający przyjmie, zgodnie ze wskazaniem urządzeń technicznych poprawność 

dostarczenia wiadomości.  

6. Dla usprawnienia przebiegu postępowania Wykonawca w ofercie wskazuje adres e-mail, na który 

Zamawiający będzie przekazywał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje.  
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7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innego sposobu komunikowania się zarówno                

z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami niż wskazany  

w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny i/lub osobisty w swojej siedzibie. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w sposób podany w pkt. 1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 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 o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert 

do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert określony  

w Rozdziale XI niniejszej SIWZ. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie 

internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie oraz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia.  W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego 

dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie spraw formalno - prawnych jest   

Sławomir Potwardowski 

 

 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w zakresie Części Nr 1 zamówienia. 

Kwota wadium wynosi :   

 

- dla oferty na Część Nr 1    -     6 500,00 zł  

 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.   

3. Wadium może być wniesione w następujących formach:  

 

1) w pieniądzu przelewem bankowym na rachunek:   

 

 NR  26 8230 0007 0002 9506 2000 0013  z dopiskiem: „WADIUM FZP.261.9.2019 ”  

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na rachunek bankowy   

wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający uzna za 

skuteczne wniesienie wadium w sytuacji gdy środki pieniężne z tytułu wpłaty wadium będą się 

znajdowały na rachunku Zamawiającego wraz z upływem terminu składania ofert. 

 



- 10 - 

 

2)  

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

− gwarancjach bankowych; 

− gwarancjach ubezpieczeniowych 

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart.6b ust.5pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2018 r. poz. 110, 650,1000 i 

1669). 

 

Za termin wniesienia wadium w tej formie uważa się dzień i godzinę złożenia gwarancji czy poręczenia 

Zamawiającemu. W przypadku wniesienia wadium w formie przewidzianej w pkt 3 ppkt 2) dokument 

wadialny należy załączyć w oryginale do oferty. 

 

Zarówno gwarancje jak i poręczenia, o których mowa w ust. 3.2 muszą być udzielane do końca 

terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku 

wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych okoliczności (określone w 

punkcie 5), w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.  

  

4. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie będzie w całości zabezpieczona w sposób prawidłowy akceptowaną  

     formą wadium na warunkach określonych w Ustawie Pzp i niniejszej SIWZ, w tym również na przedłużony  

     okres związania ofertą, lub w terminie o którym mowa w art.46 ust 3 ustawy Pzp (ponowne wniesienie na  

     żądanie Zamawiającego), albo gdy Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą.  

     Wadium w całości musi znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upływem terminu do składania  

      ofert.  

5. Wadium nie podlega zwrotowi w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została wybrana najkorzystniejsza, 

a który odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł  

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ lub zawarcie umowy stało 

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca wezwany przez Zamawiającego,                    

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności                   

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy 

Pzp, co powodowało  brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Za wyjątkiem przypadków określonych powyżej w pkt.5 wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 Ustawy Pzp.  

 

Rozdział IX. Termin związania ofertą: 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni.  

 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.   

2. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować 

ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

Wykonawca może skorzystać z wzorów dokumentów opracowanych przez Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza również, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod 
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warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje oraz istotna treść 

odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom 

określonym w ustawie Pzp, a także aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, w tym wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć 

pod rygorem nieważności w formie pisemnej (napisaną maszynowo, komputerowo lub inną trwałą techniką). 

Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument sporządzony w języku obcym winien być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Razem z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wg wzoru Załącznik Nr 1 do SIWZ) 

2) wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ) 

3) wypełniony i podpisany Formularz cenowy (wg wzoru Załącznik Nr 3 do SIWZ) 

4) wypełnione i podpisane Oświadczenia określone w Rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 1) i 2) niniejszej SIWZ 

(wg wzoru Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ)  

5) Dowód wniesienia wadium (w innej formie niż pieniężna) – dotyczy Części Nr 1 

6) niezbędne pełnomocnictwa - jeżeli zostały udzielone. 

7. Ofertę wraz z ww. załącznikami Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale. 

8. Formy złożenia oświadczeń i dokumentów wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126 z późn. zm.), w szczególności: 

a) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale 

b) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż ww. oświadczenia, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

9. Dokumenty złożone w postaci kopii muszą być opatrzone imienną pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej  

oraz dopiskiem  „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub podwykonawców każdy z nich w zakresie dokumentów, które go dotyczą. 

10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę(-y) upoważnioną (-e) do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy i upoważnioną do  zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta 

musi być podpisana przez wszystkie te osoby. 

11. Jeżeli osoba uprawniona do reprezentacji / podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty lub 

podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo to musi zostać 

dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia 

pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

13. Wszystkie poprawki, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, przesłonięcie 

korektorem itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę/osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 
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14. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i zaparafowane 

przez osobę upoważnioną oraz połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

15. Zaleca się wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych 

wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie informacje wymagane  

w niniejszej SIWZ. 

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,  

w przypadku, gdy złożona kopia  dokumentu  zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub 

budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

17. Zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty złożone w prowadzonym postępowaniu są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    

(Dz. U. 2018 poz. 419), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

18. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 

wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

19.   Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

20. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90    

ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne 

wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

21. 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 odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

22. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swa ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

23. Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

24. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 

oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

25. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone w sposób następujący: 

 

………………………………………. 

/nazwa, adres, nr telefonu  Wykonawcy/ 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

ul. Henryka Sienkiewicza 7  

09-100 Płońsk   

  

z oznakowaniem:  
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OFERTA 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej 

nr sprawy FZP.261.9.2019 

Nie otwierać przed 03.07.2019 r., godz. 12:15 

 

26. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / 

opakowania. 

27. Na kopercie/opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku 

dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie lub jej zmianę albo wycofanie. 

 

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w sekretariacie (budynek administracyjny, parter) 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, do dnia 03.07.2019 r. do godziny 12:00  

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale X pkt. 25 SIWZ.   

2. Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego.  

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 26 - pokój 

Kierownika Działu ds. Zamówień Publicznych (budynek administracyjny, II piętro) Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku,  

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, w dniu 03.07.2019 r. o godzinie 12:15.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

każdej części zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podziałem na części, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

1. Cena brutto oferty przetargowej musi być wpisana do formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do 

SIWZ) oraz do Formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ).  

2. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 

r. o informowaniu o cenach towarów i usług.  

3. Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Cena brutto oferty przetargowej jest ceną ryczałtową za wykonanie całego zakresu zamówienia. 

Cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, podatki, opłaty, zastosowane rabaty i upusty finansowe i uwzględniać cały 

zakres przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie 

uwzględnione w cenie wpisanej do formularza cenowego oferty Zamawiający nie będzie ich brał 
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pod uwagę przy ocenie oferty. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów łącznie z 

podatkiem VAT.  

5. Cena oferty nie podlega zmianie.  

 

 

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:  

  

Lp.  Kryterium  Znaczenie procentowe kryterium  

1  Cena oferty brutto  60%  

2  Okres gwarancji  40%  

  

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców 

w zakresie ww. kryteriów. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego 

kryterium będzie mogła otrzymać maksymalną ilość punktów możliwych do przyznania za dane kryterium 

tj. 60 pkt za kryterium cena i 40 pkt.  za kryterium okres gwarancji. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów za dane kryterium. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie 

się odbywać wg. następujących zasad:  

    

2.1. zasady oceny kryterium – „cena oferty brutto” (C) 

  

2.1.1. Punkty kryterium „cena oferty brutto” będą obliczane na podstawie ceny brutto wpisanej  

w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), wg. następującej formuły:   

 

 

cena brutto oferty najtańszej                  x 100  x  60%  

Ocena kryterium „cena oferty brutto” (pkt) =  

cena brutto oferty ocenianej   

 

2.1.2. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.  

  

2.1.3. W przypadku złożenia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu w zakresie części otrzyma    

          ona maksymalną liczbę punktów w ocenianym kryterium.  

 

 

2.2. zasady oceny kryterium – „okres gwarancji” (G) 

  

2.2.1. Ocena gwarancji oferowanego urządzenia medycznego/urządzeń medycznych opisanych  

w części dokonana zostanie na podstawie wpisu dokonanego w załączniku nr 1 do SIWZ. 

Gwarancję należy podać w miesiącach tj. Wykonawca może zaproponować gwarancję  

wg. wyboru na 24 miesiące,  36 miesięcy, 48 miesięcy i więcej. Nie dopuszcza się innego  

określenia terminu gwarancji niż ww. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w ofercie  

oferowanego terminu gwarancji jest to jednoznaczne, że zaoferował gwarancję na 24 miesiące. 

Wykonawca może zaoferować okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, jednakże uzyska wówczas 

maksymalną liczę punktów tj. 40 punktów.  
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2.2.2. Poszczególne punkty za oceniane parametry będą przyznawane następująco:  

 

                   24 miesiące – 0 pkt. 

                   36 miesięcy – 20 pkt. 

                   48 miesięcy i więcej – 40 pkt. 

 

2.3. Całkowita ocena punktowa oferty będzie wynikała z sumy punktów, jakie otrzyma oferta za   

poszczególne kryteria zgodnie z poniższym wzorem:  

 

P = C +G   

  

Gdzie:   

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej  

C -  liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto”  

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium "okres gwarancji”  

  

2.4.  W przypadku braku podania w ofercie (w dokumencie sporządzonym na podstawie załącznika  

  nr 2 do SIWZ) w kolumnie „parametr oferowany” parametru, który jest obligatoryjnie   wymagany  

przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.   

2.5. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, iż oferty będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

2.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska najwyższą liczbę 

punktów spośród wszystkich złożonych ofert tj. będzie prezentowała najkorzystniejszy bilans ceny 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia i innych kryteriów oceny ofert.  

2.7. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 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 i tak obliczona cena będzie stanowiła 

podstawę do oceny i porównania ofert w kryterium „cena oferty brutto”.  

 

 

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)     wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

4)     unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 2) 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za 

niewystarczające. 

3. Informację, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 1) i 4)  Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. 
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4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, 

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp,  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 

mowa w pkt. 5 jeżeli w niniejszym postępowaniu: 

1) złożono tylko jedną ofertę,  

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym 

postępowaniu.  

 

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, wg wzoru Zamawiającego 

stanowiącego załącznik Nr 7 i Nr 8 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

2. We wzorze umowy określone są warunki realizacji zamówienia, w tym w szczególności: przedmiot umowy, 

termin realizacji umowy, cena oraz termin i warunki płatności. 

3. Zmiana istotnych postanowień umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp oraz   

w przypadkach wskazanych w załączniku do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności; 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 
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5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. 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 komunikacji 

elektronicznej. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego  

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt.3. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9. Na czynności, o których mowa w pkt.8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia- jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w 

terminie 10 dni –jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 

dni od  zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie 

internetowej. 

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 

innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na 

której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając 

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. 

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron 

18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później 

niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że 

wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił;  

w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba 

może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 

przysługuje skarga. 
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19. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej 

lub ustnie do protokołu. 

20. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba 

może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że  

w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca.  

W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

21. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu  

i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu 

niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 

zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie 

zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku 

zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

22. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

 1) nie zawiera braków formalnych; 

 2) uiszczono wpis. 

23. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia 

dołącza się do odwołania. 

24. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 

Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego. 

25. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

Rozdział XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 

7 ustawy Pzp: 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia ww. zamówień. 

 

Rozdział XIX.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk;  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku jest  (imię i nazwisko) Dorota Szmurło, 

(stanowisko) Specjalista ds. ochrony danych i audytu kontakt: (e-mail) d.szmurlo@mbrk.pl adres:      

ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej 

FZP.261.9.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

mailto:iod@uksw.edu.pl
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 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; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− 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*** 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* 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 publicznego 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 korzystania 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. 
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Rozdział XX. Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

 

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1, 

2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik  Nr 2, 

3. Formularz cenowy - Załącznik Nr 3, 

4. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4, 

5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania. - Załącznik Nr 5, 

6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 

Załącznik Nr 6, 

7. Wzór umowy - Załącznik Nr 7, Nr 8, 

8. Protokół – wzór Załącznik Nr 9, 

9. Plan pomieszczeń – dotyczy Części Nr 1 - Załącznik Nr 10, 

10. Projekt osłon stałych – dotyczy Część Nr 1- Załącznik Nr 11 
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Załącznik nr 1 do SIWZ                    

  

 

 
 

 

 

………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  

Zakup  sprzętu i aparatury medycznej 

nr sprawy FZP.261.9.2019 

 NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY :   

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

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

SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY:       

UL. ....................................................................................................... 

MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. 

KOD POCZTOWY ………………………………    POCZTA 

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

WOJEWÓDZTWO ……………………………….   POWIAT 

…………………………................…………. 

NIP :  ................................................................. 

TEL:    ...............................................................        FAX: 

………………………………..……………….. 

ADRES E-MAIL:  

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

 

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej:  

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

…………… 

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

……………. 
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Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: 

……………………………………………………….…… 

 

Numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w 

pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium – (dotyczy Części Nr 1):  

 

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

 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz  

z załącznikami i przedkładamy ofertę: 

    

  CZĘŚCI NR ……… 

(wypełnić tylko w zakresie tych części, na które Wykonawca składa ofertę. Liczbę części skopiować w zależności od potrzeb – 

dotyczy części od 1 – 6 )  

 

A. ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:  

Wartość brutto : ……………………zł   

(słownie:……………………………………………………………………………………………

……………) 

(wartość brutto razem z Formularza cenowego) 

 

B. OKRES GWARANCJI DLA CZĘŚCI:  

(kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem XIII  SIWZ) 

 

Oferujemy okres gwarancji dla części wynoszący:  

 

……… miesiące/ęcy * 

* należy wpisać oferowany okres gwarancji dla części 

 

Gwarancję należy podać w miesiącach tj. Wykonawca może zaproponować gwarancję wg. 

wyboru na 24 miesiące,  36 miesięcy, 48 miesięcy i więcej. Nie dopuszcza się innego określenia 

terminu gwarancji niż ww. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w ofercie oferowanego 

terminu gwarancji jest to jednoznaczne,  że zaoferował gwarancję na 24 miesiące.  
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    Wykonawca może zaoferować okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, jednakże uzyska  

    wówczas maksymalną liczę punktów tj. 40 punktów. 

 

1. Poszczególne punkty za oceniane parametry będą przyznawane następująco:  

                   24 miesiące – 0 pkt. 

                   36 miesięcy – 20 pkt. 

                   48 miesięcy i powyżej – 40 pkt. 

 

C. TERMIN PŁATNOŚCI:  

1. Termin płatności wynoszący 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej  faktury VAT, po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego i po 

podpisaniu protokołu bez zastrzeżeń. 

2. Termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. 

D. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. 

E. INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA 

U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO:  

 

TAK / NIE * 

*niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:  

Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

………………………………………… 

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

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 

podatkowy  

u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . 

 

*dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty,  

  tj. w przypadku: 

□ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
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□ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

□ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu  

  cen ofertowych podatku VAT. 

F. ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA 

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ:  

 

………………………………………………………………………… 

(odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. 

  W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”:  

zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: 

a) własnymi siłami: 

..................................................................................................................................................... 
(podać zakres rzeczowy) 

b) przy udziale podwykonawców: 

...................................................................................................................................................... 
(podać zakres rzeczowy) 

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:  

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez    

         Zamawiającego;  

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji  

          umowy jest:  

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

 

e-mail: ………...……........………….…………. tel./fax: 

.....................................................…………..;  

3) osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : 

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

. 

e-mail: ………...……........………….…………. tel./fax: 

.....................................................………….; 

4) osoba do kontaktów w sprawach związanych z prawidłową realizację postanowień umowy  

         dotyczących gwarancji i serwisu jest (w przypadku jej zmiany Wykonawca powiadomi o tym  

         Zamawiającego): 

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

stanowisko .............................................................................................................................. 

5) dane kontaktowe za pomocą których będą przekazywane zgłoszenia o awarii i/lub usterkach,  
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         zgłaszanie potrzeb wizyt serwisowych konsultantów oraz wszelkie inne informacje  

         niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień umowy dotyczących gwarancji i serwisu   

         (w przypadku ich zmiany Wykonawca powiadomi o tym  

      Zamawiającego): 

 

Nr telefonu  …………………………………………………………………………….. 

Nr fax  ………………………………………………………………….……….. 

Adres email ………………………………………………………………………….. 

(przynajmniej dwa z powyższych) 

H. OŚWIADCZENIA:  

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i 

złożenia oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych 

w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze 

umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w 

pkt. C oraz formę płatności określoną we wzorze umowy. 

5. Oświadczamy, że dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w 

Formularzu ofertowym w pkt. D oraz  w załączniku do SIWZ - Wzór umowy. 

6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją 

zamówienia itp.).  

7. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z 

wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z 

obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, 

certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich 

placówkach opieki zdrowotnej.  

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.  
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

I. INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: 

Wykonawca jest:  

mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * 

* niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

43 milionów EUR. 

J. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:  

1) ..................................................................................................................................................... 

2) ..................................................................................................................................................... 

3) ………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

 

 

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

                                                                                                (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
                                                                                                                                                                                                                                       

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni kolumny „Parametry oferowane, wypełnia 

wykonawca wpisując  

Tak lub NIE  i opis (jeśli wymagany)” Zamawiający uzna, że urządzenie  spełnia wymagania 

określone  

w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

       Część 1  

       Aparat RTG  do Zespołu Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego 1 szt. 

       Nazwa urządzenia/model: ………………….. 

       Producent:……………………. 

       Kraj pochodzenia:…………………… 

       Rok produkcji: ……………………… 

 

L.p Wymagane parametry techniczne 

  

Parametry 

wymagane 

Parametry 

oferowane, 

wypełnia 

wykonawca 

wpisując Tak lub 

NIE  

i opis (jeśli 

wymagany) 

  Informacje ogólne   

1.  
Sprzęt fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy 

powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych itp. 
TAK 

 

2.  

Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, stół 

kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna wyprodukowane 

przez tego samego producenta 

TAK, 

opisać 

 

3.  Wszystkie elementy aparatu potwierdzone certyfikatami CE.  TAK  

4.  

Aparat fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz 

zintegrowaną stację technika. Nie dopuszcza się aparatów z 

ucyfrowieniem poprzez detektory.   

TAK, 

opisać 

 

5.  

 Oprogramowanie poprawiające klarowności tkanek miękkich 

poprzez tłumienie widoku kości w obrazach klatki piersiowej, tj. 

supresja kości podczas jednej ekspozycji  

TAK 

 

6.  

Oprogramowanie umożliwiające lepszą widoczność obrazu bez 

użycia fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej poprzez 

kompensację zmniejszonego kontrastu spowodowanego 

rozproszeniem promieniowania tzw. wirtualna kratka 

przeciwrozproszeniowa. 

TAK 

 

System RTG podłogowy   

7.  Statyw z lampą mocowany na podłodze TAK  

8.  Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – wzdłuż ≥ 185 
TAK, 

opisać 
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9.  Zakres ruchu z kolumną lampy – poprzecznie ≥ 16 TAK  

10.  Zakres ruchu lampy w pionie ≥ 152 cm TAK  

11.  Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ ±90˚ 
TAK, 

podać 

 

12.  Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ ±135˚ 
TAK, 

podać 

 

Lampa RTG i kolimator  

13.  Wielkość małego ogniska ≤0,6 
TAK, 

podać 

 

14.  Wielkość dużego ogniska ≤1,2 
TAK, 

podać 

 

15.  Nominalna moc małego ogniska ≥24 kW 
TAK, 

podać 

 

16.  Nominalna moc dużego ogniska ≥60 kW 
TAK, 

podać 

 

17.  Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU 
TAK, 

podać 

 

18.  Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,25 MHU 
TAK, 

podać 

 

19.  Szybkość wirowania anody: ≥ 3000 obr./min  
TAK, 

podać 

 

20.  

Miernik dawki DAP zintegrowany z konsolą operatora z 

możliwością założenia na kolimatorze filtra ekwiwalentnego 

pacjentowi 

TAK 

 

21.  Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze TAK  

22.  Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji TAK  

23.  Kolimacja automatyczna TAK  

Generator RTG 

24.  Generator wysokiej częstotliwości TAK  

25.  Moc generatora (zgodnie z normą IEC 60601) ≥ 50 kW 
TAK, 

podać 

 

26.  Max prąd w radiografii ≥ 630 mA 
TAK, 

podać 

 

27.  Max wartość mAs ≥ 500 mAs 
TAK, 

podać 

 

28.  Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV 
TAK, 

podać 

 

29.  Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms 
TAK, 

podać 

 

30.  Ilość programów anatomicznych ≥ 520 
TAK, 

podać 

 

31.  

Zakres rutynowo wybieranych parametrów ekspozycji w radiografii, 

zgodny  

z obowiązującymi, wzorcowymi procedurami radiologicznymi. 

 

TAK 

 

32.  Zasilanie generatora 3x400V/50 Hz TAK  

33.  Waga generatora ≤ 100 KG 
TAK, 

podać 

 

Uniwersalny stół diagnostyczny  

34.  Stół mocowany do podłogi TAK  

35.  
Blat pływający  

 
TAK 
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36.  Długość blatu stołu ≥ 220 cm 
TAK, 

opisać 

 

37.  Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm 
TAK, 

opisać 

 

38.  Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 90 cm 
TAK, 

opisać 

 

39.  Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 20 
TAK, 

opisać 

 

40.  Zakres ruchu góra/dół ≤ 29 cm 
TAK, 

podać 

 

41.  Max. obciążenie blatu stołu ≥200 kg 
TAK, 

podać 

 

42.  Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor  ≤ 9 cm  
TAK, 

podać 

 

43.  Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 57 cm 
TAK, 

podać 

 

44.  Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al ≤1,2 mm Al. 
TAK, 

podać 

 

45.  Kratka przeciwrozposzeniowa  
TAK, 

podać  

 

46.  Układ AEC w stole, min 3 komory  
TAK, 

opisać 

 

47.  

Sterownik nożny do sterowania stołu oraz do zwalniania hamulców 

blatu z jednej strony stołu zamocowane na stałe. Nie dopuszcza się 

rozwiązań bezprzewodowych. 

TAK, 

opisać 

 

Statywy do zdjęć odległościowych 

48.  Statyw mocowany do podłogi TAK  

49.  
Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi 

40 cm 

TAK, 

podać 

 

50.  
Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi 

≥180 cm 

TAK, 

podać 

 

51.  Układ AEC w statywie, min 3 komory 
TAK, 

opisać 

 

52.  Kratka przeciwrozproszeniowa  
TAK, 

podać  

 

53.  Uchwyt do projekcji bocznej RTG klatki piersiowej  TAK  

Detektor WiFi do pracy w stole i statywie  – 1 szt. 

54.  
Detektor bezprzewodowy, możliwy do zastosowania zarówno w 

stole jak i statywie aparatu 
TAK 

 

55.  Format detektora min. 42 cm x 34 cm TAK  

56.  Materiał scyntylatora - CsI  TAK  

57.  Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 7 mln Tak, podać   

58.  Rozmiary piksela ≤ 150µm 
TAK, 

podać 

 

59.  Głębokość akwizycji ≥ 14 bit 
TAK, 

podać 

 

60.  Rozdzielczość liniowa ≥ 3,5 lp/mm 
TAK, 

opisać 

 

61.  DQE przy 0,1 lp/mm ≥ 73% TAK  

62.  Waga detektora ≤ 3,2 kg 
TAK, 

podać 
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63.  Ilość obrazów możliwych do wykonania na baterii ≥ 160 
TAK, 

podać 

 

64.  
Dopuszczalne punktowe (o średnicy 40 mm) obciążenie detektora ≥ 

90 kg 

TAK, 

podać 

 

65.  Dopuszczalne powierzchniowe obciążenie detektora ≥ 150 kg 
TAK, 

podać 

 

Konsola technika  RTG 

66.  
Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i 

myszki  

TAK, 

opisać 

 

67.  Monitor min. 21” 
TAK, 

podać 

 

68.  
Dystrybucja obrazów z detektorów do stacji technika 

bezprzewodowa. 

TAK, 

opisać 

 

69.  Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 2000  
TAK, 

podać 

 

70.  
Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej 

jakości ≤ 10 s 

TAK, 

podać 

 

71.  Wybór i konfiguracja programów anatomicznych 
TAK, 

opisać 

 

72.  Wybór parametrów pracy generatora 
TAK, 

opisać 

 

73.  

Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz 

mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w 

nagłówku obrazu w formacie DICOM  

TAK, 

opisać 

 

74.  

Nagrywarka CD i / lub DVD. Funkcja nagrywania płyt CD z 

badaniami pacjenta  

i przeglądarką uruchamianą na dowolnym komputerze klasy PC 

bezpośrednio na konsoli operatora.  

TAK, 

opisać 

 

75.  
Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS 

oraz manualna 

TAK, 

opisać 

 

76.  

Obsługa protokołów DICOM: DICOM Send, DICOM Print, 

DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist / MPPS, DICOM 

Dose   

TAK, 

opisać 

 

77.  

Funkcje obróbki obrazów, min: 

• obrót obrazów 

• lustrzane odbicie 

• powiększenie (zoom) 

• funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) 

• wyświetlanie znaczników / adnotacje tekstowe. 

TAK, 

opisać 

 

78.  UPS dla stacji akwizycyjnej TAK  

79.  

Oprogramowanie służące do zarządzania informacją o dawce 

promieniowania rentgenowskiego oraz optymalizacji dawki 

generowanej przez lampę RTG w trakcie badań z zakresu 

diagnostyki obrazowej i posiadające następujące funkcje:  

a. Pobieranie danych dozymetrycznych bezpośrednio z aparatów 

RTG. 

b. Archiwizacja danych dotyczących dawki promieniowania 

rentgenowskiego. 

c. Przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów, regiony 

anatomiczne,     

    rodzaje badań RTG, osobę przeprowadzającą badanie 

TAK 
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80.  
Pozycjonery (klp, głowa) dla dzieci ap - bok (zestaw – różne 

wielkości) 2 komplety 
TAK 

 

81.  
Fartuchy Pb miednicowe 0,5mm, wielkości 40 x 70 cm zapinane na 

rzepy -  3szt 
TAK 

 

Drukarka laserowa 1 szt 

82.  Technologia druku laserowa (mono) TAK  

83.  Format druku A4 TAK  

84.  Podajnik papieru:  150 arkuszy TAK  

85.  Taca odbiorcza: 100 arkuszy TAK  

86.  Pamięć 128 MB TAK  

87.  Wydajność 10000 str/mies TAK  

88.  Rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi TAK  

89.  Szybkość druku w czerni 22 str/min TAK  

90.  

Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5-JIS, etykiety, 

kartony, koperty, od 76 x 127 do 216 x 356 mm, szorstki, welinowy, 

zwykły 

TAK 
 

91.  Druk dwustronny  ręczny TAK  

92.  Wejścia/wyjścia  TAK  

93.  Złącze USB 2.0 TAK  

94.  Wymiary (szer. x wys.x gł.)  360 x 190 x 250 mm +/- 20 % TAK  

95.  Waga  4 – 5 kg TAK  

96.  Wyposażenie:  instrukcja obsługi, toner startowy TAK  

Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego   

97.  
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. 

Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat. 
TAK 

 

98.  
Plan posadowienia i projekt osłon stałych dla pomieszczenia, w 

którym będzie wykonywana instalacja 

TAK, przed 

instalacją 

 

Inne   

99.  

Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego 

urządzenia Aparat RTG Combi Elewator, nr fabryczny: 92860, rok 

produkcji 2007 

TAK 

 

100.  
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne prace do 

właściwego funkcjonowania aparatu. 
TAK 

 

 

 

       

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=503602940
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442221180
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442250354
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442248416
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442263856
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442244916
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442257946
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442215432
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=320211948
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357300656&productCode=1100575
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Część 2 

Optyka artroskopowa 2 szt. 

Nazwa urządzenia /model: ………………… 

Producent: ……………… 

Kraj pochodzenia: ……………….. 

Rok produkcji: ……………… 

 

Lp. 

Wymagane parametry techniczne 

 
Parametry 

wymagane  

Parametry oferowane, 

wypełnia wykonawca 

wpisując Tak lub NIE  

i opis (jeśli wymagany) 

1 
Optyka artroskopowa  4K, kąt widzenia 30 º, średnica 4,0 mm, 

długość 152,5 mm 

TAK  

2 
Płaszcz artroskopowy szybko przepływowy do optyki 4,0 z dwoma 

kranikami na złącza typu LUER. Płaszcz wraz z obturatorem. 

TAK  

3 

Światłowód uniwersalny o średnicy 3,5 mm i długości 270 cm 

dostępny  

z 4 przejściówkami typu WOLF, Storz, Olimpus, ACPI do wyboru 

przez Zamawiającego. 

TAK  

4 Pojemnik na sterylizację optyki. TAK  

 

 

 
 

 

 
 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 3 

Aparat do EKG 1 szt.  

Nazwa urządzenia /model:……………… 

Producent:……………… 

Kraj pochodzenia:………………. 

Rok produkcji:………………….. 

 

L

p 
Wymagane parametry techniczne 

Parametry 

wymagane  

Parametry 

oferowane, 

wypełnia 

wykonawca 

wpisując Tak lub 

NIE  

i opis (jeśli 

wymagany) 

1. Zapis 12 odprowadzeń EKG TAK  

2. Odrzucanie sygnałów powszechnych <135 dB TAK  

3. System oparty o szybki procesor 32 bitowy ARM9 TAK  

4. 
Możliwość pracy w trybie Auto, Manual lub Arytmia (z definiowanym 

czasem pomiaru) 
TAK  

5. Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk TAK  

6. 
Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia / wyłączenia tej 

opcji 
TAK  

7. 

Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń 

sieciowych  

i mięśniowych 

TAK  

8. Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min TAK  

9. 
Moduł automatycznych pomiarów w obrębie QRS: PR, QRS czas 

trwania, PD, PA, QA, RD, SD, ST J, STM, STE, TA, PA. 
TAK  

10

. 

Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za 

pośrednictwem nośników danych 
TAK  

11

. 
Analiza i interpretacja wyników EKG TAK  

12

. 
Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący TAK  

13

. 
Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000 Hz TAK  

14

. 
Próbkowanie sygnału EKG min. 16 000 HZ TAK  

15

. 
Analiza RR TAK  

16

. 
 Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150 HZ TAK  

17

. 
Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia TAK 
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18 
Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w 

automatycznym opisie badania 
TAK  

19 
Możliwość ustawienia standardu odprowadzenia: Standard, Cabrera, 

NEHB, SEQ4 
TAK  

20 
Możliwość ustawienia drukowania automatycznych kopi raportu do 5 

sztuk 
TAK  

Drukarka 

21 Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s    

22 
Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej 

inspekcji jakości zapisu 
TAK  

23 

Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 

krzywych)  

z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania 

TAK  

24 
Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i 

automatycznego zapisu badań tylko w pamięci aparatu 
TAK  

Ekran 

25 
Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny 

podgląd 12 kanałów EKG 
TAK  

26 Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość minimum 800x480 TAK  

27 
Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne 

pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny 
TAK  

28 
Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o 

podłączeniu do sieci 
TAK  

29 
Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości 

sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie 
TAK  

30 
Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w 

uderzeniach na minutę) 
TAK  

31 
Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o 

awarii odprowadzenia 
TAK  

Klawiatura 

32 

Pełna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych 

demograficznych badanych pacjentów z możliwością wpisywania 

wielkich liter, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do 

bezpośredniego dostępu do: zmiana trybu pracy systemu, zapis EKG, 

stop zapisu EKG, zmiana krzywych EKG na ekranie, manualne 

ustawienia zapisu EKG, etc. 

TAK  

33 

Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności 

użycia specjalnych przyrządów, podejmowania dodatkowych czynności 

(demontaż) 

TAK  

Wyposażenie techniczne 

34 

Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z 

dwóch części: multi – link i 10 odprowadzeń, sposób konstrukcji 

umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów 

TAK  

35 

Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, 

pozwalające na wykonanie minimum 140 badań EKG lub 6 godzin 

ciągłego monitorowania pacjenta. 

TAK  

36 Łatwy dostęp do akumulatora. TAK  

37 
Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami 

elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu. 
TAK  

38 Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 5,5 kg TAK  

39 System operacyjny urządzenia oparty na Windows. TAK  
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40 

Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego 

podłączenia zewnętrznej klawiatury lub opcjonalnego czytnika kodów 

kreskowych. 

TAK  

41 Urządzenie wyposażone w wbudowany czytnik kart SD. TAK  

42 Interfejs komunikacyjny: RS 232 i LAN TAK  

43 
Możliwość rozbudowy o opcję wysiłkową oraz sterowanie bieżnią i 

ergometrem rowerowym. 
TAK  

44 Komunikacja z aparatem w języku polskim. TAK  

45 
Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody 

pacjenta, koszykiem na akcesoria 
TAK  

46 

W zestawie: 

- dwuczęściowy kabel pacjenta umożliwiający wymianę pojedynczych 

odprowadzeń 

- komplet elektrod wielorazowego użytku (6 elektrod przyssawkowych, 4 

elektrody     

   kończynowe) 

- papier do drukarki 

- instrukcja obsługi w języku polskim 

- dedykowany wózek pod aparat 

TAK  

 

 

 

 

 
 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4 

Diatermia krótkofalowa 1 szt.  

Nazwa urządzenia /model: ………………… 

Producent:………………….. 

Kraj pochodzenia:……………… 

Rok produkcji:…………………. 

 

L.p Wymagane parametry techniczne Parametry 

wymagane 

Parametry 

oferowane, 

wypełnia 

wykonawca 

wpisując Tak lub 

NIE  

i opis (jeśli 

wymagany) 

1 Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej.  TAK  

2 Sterownik na kółkach TAK  

3 Ciekłokrystaliczny dotykowy, kolorowy wyświetlacz TAK  

4 Bank 20 gotowych programów terapeutycznych TAK  

5 Możliwość wprowadzenia własnych programów TAK  

6 Kartoteka pacjenta TAK  

7 Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 150 mm TAK  

8 Skala progu bólu TAK  

9 Generowana częstotliwość 27,12 Mhz TAK  

10 Automatyczne dostrajanie w zakresie od 0-500 przy emisji ciągłej i od 

0-1000 przy emisji impulsowej 

TAK  

11 Czas trwania impulsu 400 mikrosekund +/- 30 % TAK, 

podać 

 

12 Częstotliwość dostrajania w 10 etapach od 20-200 Hz TAK  

13 Zegar min. 30 minut TAK, 

podać 

 

14 Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji 

pola. 

TAK  

15 Wyposażenie: 2 ramiona krótkofalowe, 2 kable krótkofalowe, 2 

elektrody dyskowe (Schliephake) 150 mm, dwie elektrody dyskowe 

80 mm, 1 kabel główny, 2 bezpieczniki 10AT, 1 klucz Allan. 

TAK  

 

 

 

 
 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Część 5 

Cykloergometr szt. 1 

Nazwa urządzenia /model:……………………… 

Producent:…………………… 

Kraj pochodzenia:…………………… 

Rok produkcji:………………………. 

 

 

L.p Wymagane parametry techniczne Parametry 

Wymagane 

Parametry 

oferowane, 

wypełnia 

wykonawca 

wpisując Tak lub 

NIE  

i opis (jeśli 

wymagany) 

1 Zakres regulacji mocy: 20-400 Wat.  TAK  

2 Gniazdo USB (ładowanie) TAK  

3 Podstawka na tablet / smartfon TAK  

4 Wyświetlane funkcje: Dystans, Czas, Prędkość, RPM, Ilość kalorii, 

Moc Watt, Puls 

TAK  

5 Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja) TAK  

6 Klips na ucho  TAK  

7 Dolna i górna granica pulsu regulowana. TAK  

8 Górny limit pulsu wyrażony w procentach TAK  

9 Pamięć do 30 treningów TAK  

10 Zapis całkowitego czasu treningu i sesji treningowej TAK  

11 Ustawienia wartości treningowych. TAK  

12 Programy treningowe: 15 TAK  

13 Wyświetlacz LCD: Hi Tech Blue Backlight LCD Display TAK  

14 Ilość wyświetlanych funkcji jednocześnie: 9 TAK  

15 Programy HRC sterowane tętnem TAK  

16 Kontrola wytrzymałości: komputerowa. TAK  

17 System hamowania: elektromagnetyczny. TAK  

18 System napędu: pas klinowy. TAK  

19 Przełożenie: 1:8. TAK  

20 Waga koła zamachowego: 10 kg. TAK  

21 Kontrola obciążenia: niezależna.  TAK  

22 Zakres obciążenia: 1-41. TAK  

23 Miejsce na bidon, bidon. TAK  

24 Regulowana kierownica TAK  

25 Rolki transportowe TAK  

26 Siodło żelowe TAK  
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27 Regulacja siodełka w poziomie. TAK  

28 Łożyska kulkowe (ładowanie) TAK  

29 Max. waga użytkownika: 150 kg. (+/- 5 %) TAK, podać  

30 Waga: 39 kg (+/- 5 %) TAK, podać  

31 Wymiary: 110 x 55 x 129 cm (+/- 5 %) TAK, podać  

32 Zasilanie: 230 V, 50 Hz. TAK  

 

 
 
 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część 6 

Szyna do ćwiczeń 1 szt.  

Nazwa urządzenia /model: …………………….. 

Producent:…………………… 

Kraj pochodzenia:……………… 

Rok produkcji:…………………. 

 

L.

p. 

Wymagane parametry techniczne   

Parametr

y 

wymagan

e 

Parametry 

oferowane, 

wypełnia 

wykonawca 

wpisując Tak lub 

NIE  

i opis (jeśli 

wymagany) 

1 Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej z możliwością 

treningu CPM dla stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka. W 

zestawie przystawki do ćwiczeń stawu barkowego. Zestaw do 

ćwiczeń nadgarstka i łokcia ze statywem do urządzenia.  

TAK  

2 Mobilizacja bierna stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka  TAK  

3 Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu barkowego:  

unoszenie przodem: min od 5 º do 180 º 

Odwiedzenie – przywiedzenie: min od 35 º do 150 º 

Rotacja zew/wew: min od  90 º - 0 - 90 º 

TAK  

4 Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu łokciowego:  

zgięcie-wyprost: min od   0 º do 150 º  

Odwracanie-nawracanie: min od  90 º - 0 -  90 º 

TAK  

5 Wymagane ruchu do treningu CPM dla nadgarstka 

zgięcie- wyprost: min od  80 º - 0 -  80 º 

Odwiedzenie promieniowe- odwiedzenie łokciowe min od 20 º - 0 -  

30 º 

TAK  

6 Regulacja prędkości ruchu min: 1,5 º/s do 5 º/s TAK  

7 Program rozgrzewki TAK  

8 Regulacja czasu trwania ćwiczeń  TAK  

9 Automatyczne zwiększanie zakresu ruchu TAK  

10 Ustawienie przerwy po osiągnięciu skrajnych zakresów ruchu  TAK  

11 Możliwość współpracy z kartą pamięci dla programowanie treningu 

dla pacjenta 

TAK  

12 Możliwość pracy z urządzeniem ustawionym w różnych pozycjach 

np. dla pacjenta leżącego 

TAK  

13 Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta TAK  

14 Stojak na akcesoria  TAK  
 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 



- 40 - 

 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

 

 

  

                                                                                          

Formularz cenowy 

 

 

Część 1 

L.p. Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

J.m. Ilość Cena jedn. 

netto 

VAT 

[%] 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto 

1. Aparat RTG  do 

Zespołu Poradni 

Specjalistycznych 

i Ambulatorium 

Ogólnego 

Szt. 1       

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Formularz cenowy 
 

Część 2 

L.p. Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

J.m. Ilość Cena jedn. 

netto 

VAT 

[%] 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto  

1. Optyka 

artroskopowa 

Szt. 2       

Razem    

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Formularz cenowy 
 

Część 3 

L.p. Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

J.m. Ilość Cena jedn. 

netto 

VAT 

[%] 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto  

1. Aparat do EKG szt. 1       

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Formularz cenowy 
 

 

Część 4 

L.p. Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

J.m. Ilość Cena jedn. 

netto 

VAT 

[%] 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto 

1. Diatermia 

krótkofalowa 

Szt. 1       

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Formularz cenowy 
 

 

 

Część 5 

L.p. Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

J.m. Ilość Cena jedn. 

netto 

VAT 

[%] 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto  

1. Cykloergometr szt. 1       

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 45 - 

 

Formularz cenowy 
 

 

 

Część 6 

L.p. Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

J.m. Ilość Cena jedn. 

netto 

VAT 

[%] 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto  

1. Szyna do 

ćwiczeń 

szt. 1       

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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………………………        Załącznik Nr 4 do SIWZ 
/Nazwa Wykonawcy  

  pieczęć firmowa/ 

                                

     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

 
 

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  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej 

nr sprawy FZP.261.9.2019 

 
 

 oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V pkt 2. 

 

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

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

/podpis i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

                                                                                                              

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 i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/  
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……………………..        Załącznik Nr 5 do SIWZ 
/Nazwa Wykonawcy  

  pieczęć firmowa/                                                                                                             

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

 

 
 

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 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Zakup sprzętu i aparatury medycznej 

nr sprawy FZP.261.9.2019 

 

 

 
oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy 

Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp . 

 

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

                                         

........................................................ 
      /podpis i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

  

 
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 pkt 1) ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

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

                                         

........................................................ 
      /podpis i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY : 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

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

… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

 

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

/podpis i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

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 i pieczęć Wykonawcy / 

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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…………………….        Załącznik Nr 6 do SIWZ 

/Nazwa Wykonawcy  

  pieczęć firmowa/ 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 

TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej 

nr sprawy FZP.261.9.2019 

 

1.* 

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli 

odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.  
 
 
 

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

/miejscowość i data/       /podpis i pieczęć Wykonawcy /  

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 
2.*  
Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z poniższymi Wykonawcami, którzy 

złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu: 
 

Lp. 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

(Nazwa i adres podmiotu ) 

1.  

2.  
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: 

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

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

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

 

 

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

       /miejscowość i data/        /podpis i pieczęć Wykonawcy /  

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

UWAGA:  niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się. 

 


