WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY
w Warszawie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
PN/18AM/10/2018
O WARTO CI PONI EJ 221 000 EURO

NA

DOSTAW APARATURY I SPRZ TU MEDYCZNEGO

WARSZAWA 2018

ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa,
www.zakazny.pl

centrala (22) 33 55 351-355
D y r e k t o r (22) 33 55 225
fax (22) 33 55 226

1.

Informacje o Zamawiaj cym
Nazwa: Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie.
Adres: 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37.
Strona internetowa: www.zakazny.pl.
Numer telefonu: (22) 33 55 212, 214.
Numer faksu: (22) 33 55 375.
e-mail: dzp@zakazny.pl.

2.

Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony o warto ci poni ej 221 000 euro.

3.

Opis przedmiotu zamówienia
3.1
3.2
3.3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej zgodnie z
formularzem „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (za . nr 1).
Szczegó owy opis zamówienia zawiera za cznik nr 5 „Parametry wymagane”.
Wspólny s ownik zamówie (CPV).
33.10.00.00 – 1

3.4.

3.5.

urz dzenia medyczne

Dopuszcza si sk adanie ofert cz ciowych. Za ofert cz ciow uwa a si ofert
na pojedynczy pakiet. Wykonawca mo e z
ofert na jedn , kilka lub
wszystkie cz ci.
Nie dopuszcza si sk adania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spe niania tych warunków
5.1

O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj
wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz spe niaj warunki
udzia u w post powaniu, w zakresie w jakim zosta y okre lone przez
Zamawiaj cego i dotycz :
5.1.1 kompetencji lub uprawnie

do prowadzenia okre lonej dzia alno ci

zawodowej, o ile wynika to z odr bnych przepisów;
Zamawiaj cy nie precyzuje szczegó owo warunku w tym zakresie.
5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiaj cy nie precyzuje szczegó owo warunku w tym zakresie.
5.1.3 zdolno ci technicznej lub zawodowej;
Zamawiaj cy nie precyzuje szczegó owo warunku w tym zakresie.

6. Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy w
celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu
6.1
W celu wykazania spe niania przez Wykonawców warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiaj cy da nast puj cych
dokumentów:
6.1.1
wiadczenia, e na dzie sk adania ofert Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z post powania i spe nia warunki udzia u w post powaniu.
6.2
Je eli Wykonawca, wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w
art. 22a ustawy, a podmioty te b
bra y udzia w realizacji cz ci zamówienia,
to zobowi zany jest przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione w pkt. 6.4 SIWZ.
6.3
Wykonawca, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodni Zamawiaj cemu, e realizuj c zamówienie, b dzie dysponowa
niezb dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno ci przedstawiaj c
zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6.4
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów:
6.4.1
wiadczenia, e na dzie sk adania ofert Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z post powania i spe nia warunki udzia u w post powaniu.
Informacje zawarte w o wiadczeniu b
stanowi wst pne potwierdzenie, e
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe nia warunki udzia u w
post powaniu – wg wzoru formularza za cznika nr 3 i 4 do SIWZ;
6.4.2
za wiadczenia w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego potwierdzaj cego,
e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, wystawionego nie
wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udzia u w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzaj cego, e Wykonawca zawar porozumienie z w ciwym
organem podatkowym w sprawie sp at tych nale no ci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególno ci uzyska przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub
wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu;
6.4.3
za wiadczenia w ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak adu
Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego
albo innego dokumentu potwierdzaj cego, e Wykonawca nie zalega z

6.5

op acaniem sk adek na ubezpieczenia spo eczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, lub innego
dokumentu potwierdzaj cego, e Wykonawca zawar porozumienie z
ciwym organem w sprawie sp at tych nale no ci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególno ci uzyska przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub
wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu;
6.4.4
odpisu z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
6.4.5
wiadczenia Wykonawcy o przynale no ci albo braku przynale no ci do tej
samej grupy kapita owej; w przypadku przynale no ci do tej samej grupy
kapita owej Wykonawca mo e z
wraz z o wiadczeniem dokumenty
informacje potwierdzaj ce, e powi zania z innym Wykonawc nie
prowadz do zak ócenia konkurencji w post powaniu.
Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4:
6.5.1

pkt 6.4.2 - sk ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równowa ny dokument wydany przez w ciwy
organ s dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, e:
6.5.2
pkt 6.4.3 – 6.4.5 – sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce
odpowiednio, e:
6.5.2.1
nie zalega z op acaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie
spo eczne lub zdrowotne, albo e zawar porozumienie z w ciwym
organem w sprawie sp at tych nale no ci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególno ci uzyska przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych
atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego
organu;
6.5.2.2
nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci.
6.6

6.7

Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1, 6.5.2.2, powinny by wystawione nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udzia u w post powaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5.2.1
powinien by wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem tego terminu.
Je eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt
6.5, zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub o wiadczenie osoby,

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

której dokument mia dotyczy , z one przed notariuszem lub przed organem
dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub
gospodarczego w ciwym ze wzgl du na siedzib lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.6 stosuje si .
Wykonawca maj cy siedzib na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby maj cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4.2, sk ada dokument, o którym mowa w pkt
6.5.1, w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.
Je eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia
dotyczy , nie wydaje si takich dokumentów, zast puje si go dokumentem
zawieraj cym o wiadczenie tej osoby z onym przed notariuszem lub przed organem
dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub
gospodarczego w ciwym ze wzgl du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt
6.6 zdanie pierwsze stosuje si .
W przypadku sk adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o
udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt 6.4, 6.5 i 6.8 musz by
one przez ka dego z Wykonawców, natomiast dokument, o którym mowa w pkt
6.1.2 mo e zosta z ony wspólnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia zobowi zani s
ustanowi pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W przypadku sk adania oferty przez podmioty ubiegaj ce si wspólnie o udzielenie
zamówienia nale y do czy pe nomocnictwo do reprezentowania ich w post powaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Je eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiaj cy b dzie móg
da przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy reguluj cej wspó prac tych Wykonawców.
W celu potwierdzenia, e oferowane produkty odpowiadaj wymaganiom
Zamawiaj cego Wykonawca do czy:
6.13.1
katalogi przedstawiaj ce oferowany przedmiot zamówienia wraz z opisem
potwierdzaj cym spe nienie parametrów granicznych w j zyku polskim;
6.13.2
dokumenty potwierdzaj ce spe nianie wymaga ustawy o wyrobach
medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010) – je eli dotyczy.

7. Informacja o stosowaniu procedury odwróconej na podstawie art. 24aa
Prawo zamówie publicznych
Zamawiaj cy w niniejszym post powaniu nie zastosuje procedury, na podstawie art. 24aa
ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych.

8. Informacje o sposobie porozumiewania si
Zamawiaj cego z
Wykonawcami oraz przekazywania o wiadcze lub dokumentów, a tak e
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami
8.1

8.2
8.3
8.4

W niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi dzy
Zamawiaj cym, a Wykonawcami odbywa si za po rednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
osobi cie, za po rednictwem pos ca, faksu lub przy u yciu rodków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug
drog
elektroniczn , z uwzgl dnieniem wymogów dotycz cych formy,
ustanowionych poni ej.
Zamawiaj cy wyznacza nast puj
osob do kontaktu z Wykonawcami: Pani
Magdalena Wolszczak – Przewodnicz ca Komisji Przetargowej, tel.:(22) 33 55
214, 212; fax: (22) 33 55 375, w godz. 800 – 1530, e-mail: dzp@zakazny.pl
Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po rednictwem faksu lub przy u yciu rodków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
wiadczeniu us ug drog elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej strony
niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Wymagania dotycz ce wadium i zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy
9.1.
9.2.

Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy.
Zamawiaj cy nie da od Wykonawców wniesienia wadium.

10. Termin zwi zania ofert
Wykonawca jest zwi zany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert
rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty
11.1

Wykonawca mo e z
tylko jedn ofert , w której musi by zaoferowana tylko
jedna cena. Z enie wi kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert.
11.2
Wykonawca zobowi zany jest poda numer katalogowy i nazw handlow
oferowanego asortymentu.
11.3
Ofert nale y sporz dzi w formie pisemnej na formularzu „Oferta” zgodnym w
tre ci ze wzorem stanowi cym za cznik nr 2 do SIWZ.
11.4
Do oferty nale y za czy :
11.4.1
dokumenty i o wiadczenia wymagane w punkcie 6 SIWZ;
11.4.2
uzupe niony formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (za . nr 1);

11.4.3

uzupe niony formularz „Parametry wymagane” (za . nr 5). Wszystkie pola
w kolumnie „spe nia/nie spe nia” musz zosta wype nione przez
Wykonawc . Niespe nienie nawet jednego z wymaga bezwzgl dnych
spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu warto ci oferowanej b dzie
traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji
urz dzenia.
11.5
one dokumenty i o wiadczenia musz by zgodne z wymaganiami SIWZ.
11.6 Oferta ma by sporz dzona w j zyku polskim, pisemnie przy u yciu trwa ego
no nika pisma.
11.7 Oferta wraz z za cznikami powinna by podpisana przez osob uprawnion do
reprezentowania Wykonawcy. Pe nomocnictwa lub inne dokumenty uprawniaj ce
do reprezentowania Wykonawcy nale y z
w formie orygina u lub notarialnie
po wiadczonej kopii.
11.8 Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny by podpisane przez
osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy wraz z dat naniesienia
zmiany.
11.9 Zaleca si , aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony
wszystkich za czników, by y ponumerowane kolejnymi numerami. Ca a oferta
powinna by zszyta lub trwale po czona w inny sposób, uniemo liwiaj cy
wysuni cie si którejkolwiek kartki.
11.10 Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w post powaniu
obci aj wy cznie Wykonawc .
11.11 Wykonawca z y ofert w nieprzejrzystym i zamkni tym opakowaniu
zaadresowanym na adres Zamawiaj cego i oznaczonym:
Przetarg nieograniczony PN/18AM/10/2018
na dostaw aparatury i sprz tu medycznego
„Nie otwiera przed dniem 13.11.2018 r. przed godz. 1100”.
11.12 Opakowanie musi by opatrzone pe nazw i dok adnym adresem (ulica, numer
lokalu, miejscowo , numer kodu pocztowego) Wykonawcy sk adaj cego ofert .
11.13 Zamawiaj cy nie bierze odpowiedzialno ci za nieprawid owe skierowanie lub
przedwczesne otwarcie oferty, je eli koperta lub inne opakowanie nie b
ciwie oznaczone przed przypadkowym ich otwarciem lub w ciwie
oznakowane.
11.14 Zamawiaj cy informuje, i zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP
oferty sk adane w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego s jawne i
podlegaj udost pnieniu od chwili ich otwarcia, z wyj tkiem informacji
stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z pó n. zm.), je eli Wykonawca, nie pó niej ni w terminie sk adania ofert,
zastrzeg , e nie mog one by udost pniane oraz wykaza , i zastrze one
informacje stanowi tajemnic przedsi biorstwa, tj. e:
a) nie zosta y one ujawnione do wiadomo ci publicznej;

b) posiadaj warto gospodarcz ;
c) podj to niezb dne dzia ania w celu zachowania tych informacji w
poufno ci.
Przyczyny utajnienia wykazane przez Wykonawc musz mie charakter
zobiektywizowany i nie mog polega na przytaczaniu orzecznictwa czy
cytowaniu tre ci obowi zuj cych przepisów.
Zamawiaj cy zaleca, aby informacje zastrze one, jako tajemnica przedsi biorstwa
by y przez Wykonawc z one w oddzielnej wewn trznej kopercie oznakowanej
napisem: „TAJEMNICA PRZEDSI BIORSTWA”, lub spi te (zszyte) oddzielnie
od pozosta ych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania,
które informacje stanowi tajemnic przedsi biorstwa oznacza b dzie, e
wszelkie o wiadczenia i dokumenty sk adane w trakcie niniejszego post powania
jawne bez zastrze .
Zastrze enie informacji, które nie stanowi tajemnicy przedsi biorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie we
ciwym terminie, e informacje te stanowi tajemnic przedsi biorstwa,
skutkowa b dzie ich odtajnieniem zgodnie z uchwa SN z 20 pa dziernika 2005
(sygn. III CZP 74/05).
11.15 Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z on ofert przed
up ywem terminu sk adania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznacze , jak w
podpunkcie 11.11, b dzie dodatkowo oznaczona okre leniami „Zmiana oferty”
lub „Wycofanie oferty”.
11.16 W ofercie nale y wskaza cz ci zamówienia, których wykonanie Wykonawca
powierzy Podwykonawcom.

12. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert
12.1

12.2

Oferty nale y sk ada w siedzibie Zamawiaj cego w Dziale Zamówie
Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego w Warszawie, do dnia
13.11.2018 r., do godziny 1000.
Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego w Dziale Zamówie
Publicznych, w dniu 13.11.2018 r. o godzinie 1100.

13. Opis sposobu obliczenia ceny
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

Cena brutto pozycji w pakiecie jest sum ceny netto i podatku VAT.
Warto netto pozycji w pakiecie jest iloczynem ilo ci i ceny jednostkowej
netto.
Warto brutto pozycji w pakiecie jest sum warto ci netto i podatku VAT.
Warto netto pakietu jest sum warto ci netto wszystkich pozycji w pakiecie.
Warto brutto pakietu jest sum warto ci brutto wszystkich pozycji w pakiecie.
Wszystkie warto ci pieni ne wyra one w z otych podane s z dok adno ci do
dwóch miejsc po przecinku.

13.7

Wykonawca mo e poda
rozwi za wariantowych.

tylko jedn

cen

bez mo liwo ci proponowania

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
14.1

Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si
kryteriami:
- cena – 60%
- d ugo gwarancji – 40%

kierowa

nast puj cymi

14.2

Oferta najta sza spo ród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozosta e
proporcjonalnie mniej, wed ug formu :
Kryterium cena ofertowa (C):
Ilo punktów (C) = Cn/Cb x 100 x 60 %
gdzie:
Cn – najni sza cena spo ród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej)
100 – wska nik sta y
60 % – waga kryterium - cena

Kryterium d ugo

gwarancji (DG): 40%

gdzie:
0 – 12 miesi cy – 0 %
13 – 18 miesi cy – 10 %
19 – 23 miesi ce – 20 %
24 – 29 miesi cy – 30%
30 miesi cy i wi cej – 40 %

1% = 1 punkt

14.3 Ocen ostateczn dla poszczególnych ofert stanowi b dzie suma punktów (P)
przyznanych za powy sze kryteria zgodnie ze wzorem:
P=C+DG

15. Formalno ci jakie powinny zosta dope nione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.1

15.2

Zamawiaj cy podpisze umow z wybranym Wykonawc , w terminie nie
krótszym ni
okre lony w art. 94 ustawy Prawo zamówie publicznych od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc , którego oferta zosta a wybrana o
konkretnym terminie i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygni ciu
przetargu.

16. Wymagania Zamawiaj cego
16.1 Zaoferowanie aparatury fabrycznie nowej.
16.2 Dostarczenie aparatury wraz z akcesoriami, materia ami niezb dnymi do
pierwszego uruchomienia i prób testowych sprz tu.
16.3 Dostarczenie oferowanych produktów zgodnie z umow przetargow .
16.4 Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia ulotki zawieraj cej wszelkie
niezb dne informacje oraz instrukcje dotycz ce funkcjonowania sprz tu w
zyku polskim.
16.5 Czas reakcji serwisu – maksymalnie 1 dzie roboczy od daty zg oszenia.
16.6 Maksymalny czas naprawy 7 dni roboczych. W przypadku przed aj cej si
naprawy powy ej 7 dni Wykonawca dostarczy sprz t zast pczy o takich samych
parametrach technicznych na czas trwania naprawy.
16.7 Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniaj ca do wymiany sprz tu na
nowy – 3 naprawy uszkodze uniemo liwiaj ce wykorzystanie sprz tu w pe nym
zakresie.
16.8 Przegl d w cenie dostawy – raz w roku przez okres trwania gwarancji.
16.9 Zagwarantowanie sprzeda y cz ci zamiennych po up ywie gwarancji przez okres
minimum 8 lat.
16.10 Szkolenie personelu w zakresie obs ugi, konserwacji w okre lonym terminie
uzgodnionym z Zamawiaj cym, w siedzibie Zamawiaj cego.
16.11 Dokonanie dostawy, monta u, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu na
asny koszt.

17. Wzór umowy
17.1 Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, aby zawar z nim umow

w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach okre lonych we wzorze umowy
stanowi cym za cznik nr 6 do SIWZ:
umowa – wzór A dotyczy pakietów nr 1 i 2;
umowa – wzór B dotyczy pakietu nr 3.

18. Informacja dotycz ca zbierania danych od Wykonawców w ramach
post powania przetargowego
18.1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporz dzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, e:
18.1.1 Administratorem Pa stwa danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zaka ny,
adres: ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa;
18.1.2 Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z którym mog si
Pa stwo kontaktowa w sprawach przetwarzania Pa stwa danych osobowych za
po rednictwem poczty elektronicznej:
rodo@zakazny.pl;
18.1.3

18.1.4

18.1.5
18.1.6
18.2
18.2.1

18.2.2

18.2.3
18.2.4

Administrator b dzie przetwarza Pa stwa dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu zwi zanym z prowadzonym post powaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
Dane osobowe mog by udost pnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisów prawa, a tak e podmiotom, z którymi administrator
zawar umow w zwi zku z realizacj us ug na rzecz administratora (np.
kancelari prawn , dostawc oprogramowania, zewn trznym audytorem,
zleceniobiorc wiadcz cym us ug z zakresu ochrony danych osobowych).
Odbiorcami danych b
tak e osoby lub podmioty, którym udost pniona
zostanie dokumentacja post powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Pzp);
Administrator nie zamierza przekazywa Pa stwa danych osobowych do
pa stwa trzeciego lub organizacji mi dzynarodowej;
Maj Pa stwo prawo uzyska kopi swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, e:
Pa stwa dane osobowe b
przetwarzane przez okres wskazany w ustawie
Pzp albo w przypadku zamówie realizowanych w ramach projektów (np.
wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w
wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków;
Przys uguje Pa stwu prawo dost pu do tre ci swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a tak e prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak e niezb dne do realizacji
ww. celu. Konsekwencje niepodania danych okre la ustawa Pzp.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o
Pa stwa dane osobowe.

19.

Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w
toku post powania o udzielenie zamówienia
Ochron prawn Wykonawców reguluje dzia VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówie publicznych z pó n. zm.

20. Pozosta e informacje
19.1
19.2
19.3

Nie przewiduje si rozlicze w walutach obcych.
Nie przewiduje si aukcji elektronicznej.
W kwestiach, które nie zosta y uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie
maj przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówie
publicznych z pó n. zm.

21. Za czniki do SIWZ
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7

Formularz „Specyfikacja asortymentowo – cenowa” (za . nr 1).
Formularz „Oferta” (za . nr 2).
Formularz „O wiadczenie” (za . nr 3).
Formularz „O wiadczenie” (za . nr 4).
Formularz „Parametry wymagane” (za . nr 5).
Wzór umowy (za . nr 6).
Protokó dostawy, monta u, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i
odbioru ko cowego (za . nr 6.1).

PN/18AM/10/2018
Pakiet nr 1

Lp.

A

1.

Nazwa

B

Załacznik nr 1 . Specyfikacja asortymentowo - cenowa

Wymiary

C

Nr
katalogowy

D

Wózek medyczny
anestezjologiczny

Producent /
Nazwa
handlowa
E

Ilość
zgodnie z
jednostką
wymaganą

Cena jedn. netto
zgodnie z jedn.
wymaganą (PLN)

F

G

H

szt.

1

Jednostka
wymagana

Cena jedn. brutto
zgodnie z jedn.
wymaganą (PLN)
I

Σ
Wartość netto (słownie): ………………………………………………..
Wartość brutto (słownie): ………………………………………………

strona 1

Wartość netto
(PLN)

VAT

Wartość
Kwota podatku brutto (PLN)

(GxH)
J

(J+L)
K

L

Ł
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Załacznik nr 1 . Specyfikacja asortymentowo - cenowa

Pakiet nr 2

Lp.

A
1.

Nazwa

B

Wymiary

C

Nr
katalogowy
D

Producent /
Nazwa
handlowa
E

aparat EEG

Jednostka
wymagana
F
szt.

Ilość
zgodnie z
jednostką
wymaganą
G
1

Cena jedn. netto
zgodnie z jedn.
wymaganą (PLN)

Cena jedn. brutto
zgodnie z jedn.
wymaganą (PLN)

H

I

Wartość netto
(PLN)

VAT

Wartość
Kwota podatku brutto (PLN)

(GxH)
J

K

L

(J+L)
Ł

Σ
Wartość netto (słownie): ………………………………………………..
Wartość brutto (słownie): ………………………………………………

Pakiet nr 3

Lp.

A
1.
2.

Nazwa

B

Wymiary

C

Nr
katalogowy
D

Gastroskop
Myjka endoskopowa

Producent /
Nazwa
handlowa
E

Jednostka
wymagana
F
szt.
szt.

Ilość
zgodnie z
jednostką
wymaganą
G
1
2

Cena jedn. netto
zgodnie z jedn.
wymaganą (PLN)

Cena jedn. brutto
zgodnie z jedn.
wymaganą (PLN)

H

I

Σ
Wartość netto (słownie): ………………………………………………..
Wartość brutto (słownie): ………………………………………………

strona 2

Wartość netto
(PLN)

VAT

Wartość
Kwota podatku brutto (PLN)

(GxH)
J

K

L

(J+L)
Ł

PN/18AM/10/2018

Za cznik nr 2

OFERTA
W zwi zku z og oszeniem post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostaw aparatury i sprz tu medycznego informujemy, i :
1. Oferujemy wykonanie dostaw zgodnie z formularzem „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (za . nr 1) za kwot
brutto:
Pakiet nr 1 ……………………………………………….
ownie: …………………………………………………..
ugo gwarancji ………………………………………..
Pakiet nr 2 ……………………………………………….
ownie: …………………………………………………..
ugo gwarancji ………………………………………..
Pakiet nr 3 ……………………………………………….
ownie: …………………………………………………..
ugo gwarancji ………………………………………..
2. Termin p atno ci: 30 dni.
3. Zapoznali my si z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag.
4. Spe niamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiaj cego w SIWZ.
5. Uwa amy si zwi zani niniejsz ofert przez 30 dni, licz c od dnia, w którym up ywa termin sk adania ofert.
6.
wiadczam, e (zaznaczy odpowiednio):

7.
8.
9.

10.
10.

11.

12.
13.

oferta nie zawiera tajemnicy przedsi biorstwa;
dokumenty na stronach od …..… do ……… oferty, stanowi tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pó n. zm.),
co zosta o wykazane w tre ci o wiadczenia zamieszczonego na stronach od …..… do ……… oferty.
W przypadku wybrania naszej oferty zobowi zujemy si do podpisania umowy przed onej przez Szpital.
W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentuj cymi firm w umowie s :
...............................................................................................................................................................................
W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazw banku oraz numer rachunku bankowego, który nale y wpisa
do umowy:
...............................................................................................................................................................................
Termin p atno ci: 30 dni.
Osob upowa nion do kontaktów z Zamawiaj cym w zwi zku z post powaniem o zamówienie publiczne jest:
............................................................................................................................................................................
e-mail:................................................................................................................................................................
nr telefonu: ............................................... nr faksu: ..........................................................................................
wiadczam, e wype ni em obowi zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio lub po rednio pozyska em w celu ubiegania si o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym post powaniu.*
Oferta zawiera ........ stron.
Za cznikami do oferty s :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
……………………………………………………
……………………………………………………
1

14. INFORMACJE WYMAGANE DO CELÓW STATYSTYCZNYCH:
wiadczam, e Wykonawca (zaznaczy odpowiednio):
JEST mikroprzedsi biorstwem b
ma ym lub rednim przedsi biorstwem;
NIE JEST mikroprzedsi biorstwem b
ma ym lub rednim przedsi biorstwem
Mikroprzedsi biorstwo: przedsi biorstwo, które zatrudnia mniej ni 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Ma e przedsi biorstwo: przedsi biorstwo, które zatrudnia mniej ni 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionów EUR.
rednie przedsi biorstwa: przedsi biorstwa, które nie s mikroprzedsi biorstwami ani ma ymi przedsi biorstwami i które zatrudniaj mniej
ni 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

..............................
miejscowo i data

.............................
piecz tka i podpis

2

Za cznik nr 3
PN/18AM/10/2018

wiadczenie Wykonawcy
sk adane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych,
DOTYCZ CE SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU

Na

potrzeby

post powania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „dostawy aparatury i sprz tu medycznego”, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital
Zaka ny w Warszawie,

wiadczam, co nast puje:

INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY:

wiadczam, e spe niam warunki udzia u w post powaniu okre lone przez Zamawiaj cego
w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

INFORMACJA W ZWI ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW (je eli dotyczy):

wiadczam,

e w celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu,

okre lonych przez Zamawiaj cego w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
polegam

na

zasobach

nast puj cego/ych

podmiotu/ów:

…………………………….………………………..……………………………………………
………………….……………………………………………….………………………………
…….., w nast puj cym zakresie: ……………………………………………………………….
……………...……………………………………………………………………………………
………………………..……… (wskaza

podmiot i okre li odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
1

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:

wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s aktualne
i zgodne z prawd

oraz zosta y przedstawione z pe

wiadomo ci

konsekwencji

wprowadzenia zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

2

Za cznik nr 4
PN/18AM/10/2018

wiadczenie Wykonawcy
sk adane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych,

DOTYCZ CE PRZES ANEK WYKLUCZENIA Z POST POWANIA

Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy aparatury i

sprz tu medycznego”,, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie,

wiadczam,

co nast puje:

WIADCZENIA DOTYCZ CE WYKONAWCY:

wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
…………….……. (miejscowo

), dnia

………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

wiadczam, e zachodz w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post powania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (poda

maj

zastosowanie podstaw wykluczenia spo ród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocze nie o wiadczam, e w zwi zku z ww. okoliczno ci , na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podj em nast puj ce rodki naprawcze:………………..…………… ………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowo ), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

1

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI
WYKONAWCA:

wiadczam,

e

w

stosunku

do

nast puj cego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powo uj si w niniejszym post powaniu, tj.: ……………………………………………………………
(poda

pe

nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodz

podstawy

wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowo

),

dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosowa tylko wtedy, gdy zamawiaj cy przewidzia mo liwo , o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODWYKONAWCY NIEB

CEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI WYKONAWCA:

wiadczam,

e w stosunku do nast puj cego/ych podmiotu/tów, b

cego/ych podwykonawc /ami:

……………………………………………………………………..….…… (poda
zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

pe

nazw /firm , adres, a tak e w

nie zachodz podstawy wykluczenia z post powania o udzielenie

zamówienia.
…………….……. (miejscowo

),

dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:

wiadczam,

e

i zgodne z prawd

wszystkie

informacje

podane

w

oraz zosta y przedstawione z pe

powy szych
wiadomo ci

o wiadczeniach

s

konsekwencji wprowadzenia

zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowo

),

dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

2

aktualne

PN/18AM/10/2018

Za cznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE

Pakiet nr 1

Wózek medyczny anestezjologiczny– 1 szt.
Urz dzenie fabrycznie nowe.
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………
Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………...
Oferowany model/typ: ………………………………………………………………………………..
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Wymagania bezwzgl dne

Potwierdzenie spe nienia wymaga
(wype nia Wykonawca)

Szafka 2- komorowa z drzwiczkami, 2 x (1 x kuweta 400x300x50mm, 1 x kuweta 400x300x110mm,1 x kosz
400x300x100mm, 1 x kosz 400x300x180mm), 1 kosz na odpady, 2 x szyna instrumentalna.
WYKONANIE:
Blat i podstawa z tworzywa ABS.
Blat z pog bieniem, otoczony z 2 stron bandami.
Szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor niebieski, wyposa ona w system
prowadnic z tworzywa ABS przystosowany do a urowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa
sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, szafka wyposa ona w zamek.
Podstawa z odbojami, wyposa ona w ko a o rednicy 125 mm, w tym dwa z blokad .
DANE TECHNICZNE:
Wymiary wózka bez wyposa ania opcjonalnego:
Szeroko : 770mm,
boko : 570 mm,
wysoko od pod a do blatu: 1000 mm,
szeroko cz ci szafki z drzwiczkami: 2x310 mm.
Atesty, certyfikat CE.

UWAGA
1.
2.

Wszystkie wymagania opisane w powy szej tabeli musz by bezwzgl dnie spe nione.
Brak spe nienia wy ej wymienionych wymaga spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………………
Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

str. 1
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Za cznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE

Pakiet nr 2

Aparat EEG– 1 szt.
Urz dzenie fabrycznie nowe.
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………
Producent: ………………………………………………………………………………………...
Oferowany model: ………………………………………………………………………………..
Lp.

Wymagania bezwzgl dne

Potwierdzenie spe nienia wymaga
(wype nia Wykonawca)

1
42- kana owa g owica wzmacniaczy biologicznych
Wysokiej
2
komputer PC (IntelCore i 5, HDD1TB, RAM8GB, nVida2GB)
3
monitor kolorowy LCD o przek tnej min. 21”
4
drukarka laserowa do druku wyników bada fragmentów zapisów EEG
5
zasilacz awaryjny podtrzymuj cy dzia anie systemu w przypadku awarii zasilania
6
fotostymulator diodowy dowolnie programowany przez U ytkownika
7
oprogramowanie do rejestracji i analizy EEG
8
konsola z filtrem przeciwprzepi ciowym, okablowanie systemu
9
statywy i profesjonalne uchwyty do stymulatora i g owicy
10 czepek EEG z zestawem elektrod grzybkowych i przewodów
11 instrukcja obs ugi w j zyku polskim
12 atesty, certyfikat CE.

UWAGA
1. Wszystkie wymagania opisane w powy szej tabeli musz by bezwzgl dnie spe nione.
2. Brak spe nienia wy ej wymienionych wymaga spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………………..
Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

str. 2
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Za cznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE

Pakiet nr 3

Videogastroskop diagnostyczny– 1 szt.
Urz dzenie fabrycznie nowe.
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………
Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………...
Oferowany model/typ: ………………………………………………………………………………..
Lp.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

str. 3

Wymagania bezwzgl dne
rednica kana u roboczego: min 2,8mm
rednica zewn trzna tuby wziernikowej: maks 9,8mm
ugo robocza sondy wziernikowej: min 1050 mm
t widzenia: 140o
Wychylenie ko cówki sondy wziernikowej min.:
- góra: 210°
- prawo: 120°
- dó : 120°
- lewo: 120°
bia ostro ci: 4-100 mm
Dodatkowy kana do sp ukiwania pola obserwacji
Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny i model urz dzenia
Chip CCD typu „kolor” w ko cówce endoskopu
Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski
Mo liwo przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk steruj cy oferowanego
videogastroskopu
System rotacji prz cza do procesora min.: 180 stopni , redukuj cy ryzyko uszkodzenia endoskopu
cze kana u do sp ukiwania pola obserwacji oraz zawór testera szczelno ci zintegrowane z konektorem do
procesora
Pe na kompatybilno videogastroskopu z posiadanym torem wizyjnym firmy PENTAX typu EPK-100p
Mo liwo mycia i dezynfekcji automatycznie w rodkach chemicznych ró nych producentów (min. 5, za czy
list )
Aparat w pe ni zanurzalny z zastosowaniem nak adek uszczelniaj cych dla bezpiecze stwa styków
elektrycznych przed dzia aniem rodków dezynfekcyjnych
Pe na kompatybilno z posiadanymi myjniami endoskopowymi
Bezp atna dostawa i instalacja urz dze niewymagaj ca od Zamawiaj cego poniesienia dodatkowych op at
zwi zanych np. z dodatkowymi adapterami do mycia, okablowaniem itp.
Atesty, certyfikaty CE

Potwierdzenie spe nienia wymaga
(wype nia Wykonawca)
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Za cznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE

Automatyczna myjnia endoskopowa– 2 szt.
Urz dzenie fabrycznie nowe.
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………
Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………...
Oferowany model/typ: ………………………………………………………………………………..
Lp.

Wymagania bezwzgl dne

Potwierdzenie spe nienia wymaga
(wype nia Wykonawca)

1
Wysokiej
2
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

100% zgodno z endoskopami gi tkimi firmy: Pentax, Olympus, itp.
Klawiatura dotykowa
Wy wietlacz LCD
Menu w j zyku polskim
15 niezale nych konfigurowalnych programów. Program mycia r cznego.
Mycie wst pne (czyst wod )
Mycie za pomoc detergentu enzymatycznego
ukanie po myciu detergentem
Dezynfekcja p ukanie po dezynfekcji
Suszenie
Automatyczny tester szczelno ci zabezpieczaj cy endoskop przed zalaniem
Kontrola statusu rodka dezynfekuj cego, koncentratów rodka myj cego i dezynfekcyjnego, wody
Zewn trzny system mycia. System 3-10 elementów: dysze i spryskiwacz obrotowy
Uszczelka silikonowa wewn trz pokrywy
Pojemno zbiorników:
rodek dezynfekuj cy A; 3-15 litrów
Woda:3-15 litrów (bakteriostatyczny, podwójna ochrona przed UV)
Koncentrat detergentu, dezynfektanta, alkoholu: 1-5 litrów.
16 2/4 stopniowy system filtracyjny (filtry mechaniczne 1-5 mikronów)
17 Automatyczny spust z ty u urz dzenia , dodatkowo za os on – 3 r czne zawory odprowadzaj ce
18 Zasilanie elektryczne: Min.AC 220/230V 50/60Hz, moc pobierana: 100W-500W maks.
19. Bezpiecznik anty- zwarciowy i ró nicowopr dowy
20 System 4 kó ek z blokad
21 Atesty, certyfikaty CE

UWAGA
1. Wszystkie wymagania opisane w powy szej tabeli musz by bezwzgl dnie spe nione.
2. Brak spe nienia wy ej wymienionych wymaga spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………………
Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy
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Za cznik nr 6
Umowa – wzór A

stanowi ca wynik post powania przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw aparatury i sprz tu
medycznego zawarta w dniu ……....... 2018 roku pomi dzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zaka nym w Warszawie, ul. Wolska 37, zwanym dalej Zamawiaj cym, który
reprezentuje:
Dyrektor Szpitala – Agnieszka Kujawska-Misi g
ówny Ksi gowy – Jolanta Krasuska
a
firm ………………… , ul . ………….zarejestrowan w………. pod nr…………… , zwan dalej Wykonawc ,
któr reprezentuje:
………………………………....
………………………………….
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa aparatury medycznej zgodnie z za cznikiem nr 1 „Specyfikacja
asortymentowo – cenowa”, stanowi cym integraln cz
umowy, w zakresie pakietów nr 1 i 2.
§2
1. Dostawa aparatury medycznej zostanie zrealizowana transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Towar zostanie dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, na
wskazane przez Zamawiaj cego miejsce.
3. Wykonawca zobowi zany jest do zabrania od Zamawiaj cego opakowa po dostarczonej aparaturze.
4. W dniu dostarczenia aparatury Wykonawca dokona bezp atnego monta u, pierwszego uruchomienia aparatury
oraz przeszkolenia personelu.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego wad w dostarczonej aparaturze medycznej, Wykonawca
zobowi zuje si do jej bezp atnej wymiany na now i bez wad, w terminie 14 dni od pisemnego
zawiadomienia.
6. Wykonawca udziela gwarancji na sprzedawan aparatur na okres………… miesi cy.
7. Wykonawca zagwarantuje bezp atne okresowe przegl dy aparatury raz w roku przez okres gwarancji zgodnie z
instrukcj obs ugi.
8. Po zako czeniu gwarancji Wykonawca zobowi zuje si podpisa umow serwisow na dostarczony sprz t.
9. W przypadku awarii dostarczonej aparatury medycznej w okresie gwarancji czas reakcji serwisu wynosi
maksymalnie 1 dzie roboczy od daty zg oszenia. Wykonawca za zobowi zuje si do jej naprawy w terminie
7 dni roboczych od pisemnego zawiadomienia. W przypadku przed aj cej si naprawy powy ej 7 dni
Wykonawca dostarczy do Zamawiaj cego na ten okres sprz t zast pczy.
10. Wykonawca o wiadcza, e oferowana aparatura jest kompletna, nie powystawowa i b dzie gotowa do
ytkowania bez adnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materia ami eksploatacyjnymi).
§3
Obowi zki Wykonawcy
1. Dostarczenie oferowanej aparatury zgodnie z umow przetargow .
2. Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia ulotki, która zawiera b dzie wszelkie niezb dne informacje
oraz instrukcje w j zyku polskim dotycz ce funkcjonowania aparatury.
3. Dostarczenie aparatury posiadaj cej aktualne polskie lub obowi zuj ce w Unii Europejskiej wiadectwa,
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w palcówkach ochrony zdrowia.
4. Zaoferowanie aparatury fabrycznie nowej.
§4
1. Odbiór w/w aparatury odb dzie si na podstawie protoko u odbioru.
2. Faktura VAT zostanie wystawiona po obustronnym podpisaniu protoko u odbioru.
3.
atno realizowana b dzie przelewem w terminie 30 dni od wystawienia faktury.
Nr konta ....................................
1

4. Zamawiaj cy upowa nia Wykonawc do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
§5
1. Zamawiaj cy o wiadcza, e jest p atnikiem podatku VAT – NIP 527-21-53-938.
2. Warto umowy brutto wynosi: ……………………………………………………
S ownie: ……………………………………………………………………………
§6
1. Je eli opó nienie realizacji umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cy ma
prawo obci
Wykonawc odsetkami w wysoko ci 0,2% wynagrodzenia okre lonego umow za ka dy dzie
zw oki.
2. Je eli odst pienie od umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zap aci kar
w wysoko ci 10% warto ci umowy.
3. W razie niedotrzymania przez Wykonawc ustalonego terminu ko cowego zako czenia dostawy, Zamawiaj cy
mo e wypowiedzie z winy Wykonawcy umow .
4. Je eli odst pienie od umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego, to Zamawiaj cy zap aci
kar w wysoko ci 10% wynagrodzenia okre lonego umow .
§7
1. Ewentualne spory mog ce powsta na tle realizacji umowy strony b
rozstrzyga polubownie,
a w przypadku nie osi gni cia wspólnego stanowiska, skieruj spraw na drog s dow , s dowi w ciwemu
dla siedziby Zamawiaj cego.
2. Wykonawca o wiadcza, i nie dokona cesji wierzytelno ci Szpitalu, wynikaj cych z wykonania zamówienia,
na rzecz innych podmiotów.
§8
Wszelkie zmiany lub uzupe nienia niniejszej umowy wymagaj formy pisemnych aneksów pod rygorem ich
niewa no ci.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

§ 10
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze stron.

W IMIENIU WYKONAWCY

W IMIENIU ZAMAWIAJ CEGO

Za czniki do umowy:
1. Za cznik nr 5. – Parametry wymagane.
2. Za cznik nr 6.1. – Protokó dostawy, monta u, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru
ko cowego.
2
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Za cznik nr 6
Umowa – wzór B

stanowi ca wynik post powania przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw aparatury i sprz tu
medycznego zawarta w dniu ……....... 2018 roku pomi dzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zaka nym w Warszawie, ul. Wolska 37, zwanym dalej Zamawiaj cym, który
reprezentuje:
Dyrektor Szpitala – Agnieszka Kujawska-Misi g
ówny Ksi gowy – Jolanta Krasuska
a
firm ………………… , ul . ………….zarejestrowan w………. pod nr…………… , zwan dalej Wykonawc ,
któr reprezentuje:
………………………………....
………………………………….
1.
2.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa aparatury medycznej zgodnie z za cznikiem nr 1 „Specyfikacja
asortymentowo – cenowa”, stanowi cym integraln cz
umowy, w zakresie pakietu nr 3.
Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy do utylizacji uszkodzony videogastroskop serii EG-2990K, n/s

A120614.
§2
1. Dostawa aparatury medycznej zostanie zrealizowana transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Towar zostanie dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, na
wskazane przez Zamawiaj cego miejsce.
3. Wykonawca zobowi zany jest do zabrania od Zamawiaj cego opakowa po dostarczonej aparaturze.
4. W dniu dostarczenia aparatury Wykonawca dokona bezp atnego monta u, pierwszego uruchomienia aparatury
oraz przeszkolenia personelu.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego wad w dostarczonej aparaturze medycznej, Wykonawca
zobowi zuje si do jej bezp atnej wymiany na now i bez wad, w terminie 14 dni od pisemnego
zawiadomienia.
6. Wykonawca udziela gwarancji na sprzedawan aparatur na okres………… miesi cy.
7. Wykonawca zagwarantuje bezp atne okresowe przegl dy aparatury raz w roku przez okres gwarancji zgodnie z
instrukcj obs ugi.
8. Po zako czeniu gwarancji Wykonawca zobowi zuje si podpisa umow serwisow na dostarczony sprz t.
9. W przypadku awarii dostarczonej aparatury medycznej w okresie gwarancji czas reakcji serwisu wynosi
maksymalnie 1 dzie roboczy od daty zg oszenia. Wykonawca za zobowi zuje si do jej naprawy w terminie
7 dni roboczych od pisemnego zawiadomienia. W przypadku przed aj cej si naprawy powy ej 7 dni
Wykonawca dostarczy do Zamawiaj cego na ten okres sprz t zast pczy.
10. Wykonawca o wiadcza, e oferowana aparatura jest kompletna, nie powystawowa i b dzie gotowa do
ytkowania bez adnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materia ami eksploatacyjnymi).
§3
Obowi zki Wykonawcy
1. Dostarczenie oferowanej aparatury zgodnie z umow przetargow .
2. Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia ulotki, która zawiera b dzie wszelkie niezb dne informacje
oraz instrukcje w j zyku polskim dotycz ce funkcjonowania aparatury.
3. Dostarczenie aparatury posiadaj cej aktualne polskie lub obowi zuj ce w Unii Europejskiej wiadectwa,
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w palcówkach ochrony zdrowia.
4. Zaoferowanie aparatury fabrycznie nowej.
§4
1. Odbiór w/w aparatury odb dzie si na podstawie protoko u odbioru.
2. Faktura VAT zostanie wystawiona po obustronnym podpisaniu protoko u odbioru.
3.
atno realizowana b dzie przelewem w terminie 30 dni od wystawienia faktury.
Nr konta ....................................
1

4. Zamawiaj cy upowa nia Wykonawc do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
§5
1. Zamawiaj cy o wiadcza, e jest p atnikiem podatku VAT – NIP 527-21-53-938.
2. Warto umowy brutto wynosi: ……………………………………………………
S ownie: ……………………………………………………………………………
§6
1. Je eli opó nienie realizacji umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cy ma
prawo obci
Wykonawc odsetkami w wysoko ci 0,2% wynagrodzenia okre lonego umow za ka dy dzie
zw oki.
2. Je eli odst pienie od umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zap aci kar
w wysoko ci 10% warto ci umowy.
3. W razie niedotrzymania przez Wykonawc ustalonego terminu ko cowego zako czenia dostawy, Zamawiaj cy
mo e wypowiedzie z winy Wykonawcy umow .
4. Je eli odst pienie od umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego, to Zamawiaj cy zap aci
kar w wysoko ci 10% wynagrodzenia okre lonego umow .
§7
1. Ewentualne spory mog ce powsta na tle realizacji umowy strony b
rozstrzyga polubownie,
a w przypadku nie osi gni cia wspólnego stanowiska, skieruj spraw na drog s dow , s dowi w ciwemu
dla siedziby Zamawiaj cego.
2. Wykonawca o wiadcza, i nie dokona cesji wierzytelno ci Szpitalu, wynikaj cych z wykonania zamówienia,
na rzecz innych podmiotów.
§8
Wszelkie zmiany lub uzupe nienia niniejszej umowy wymagaj formy pisemnych aneksów pod rygorem ich
niewa no ci.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

§ 10
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze stron.

W IMIENIU WYKONAWCY

W IMIENIU ZAMAWIAJ CEGO

Za czniki do umowy:
1. Za cznik nr 5. – Parametry wymagane.
2. Za cznik nr 6.1. – Protokó dostawy, monta u, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru
ko cowego.

2
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Za cznik Nr 6.1

PROTOKÓ DOSTAWY, MONTA U, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA
PERSONELU I ODBIORU KO COWEGO
DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawc )………… z dnia ……………………………..

CZ

A - DOSTAWA

W dniu …………. dostarczono do .......................... w ………….. n/w wyroby z niezb dnym
oprzyrz dowaniem:
Nazwa wyrobu

CZ

Dostarczona ilo

Warto
[z ]

brutto

B - MONTA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w cz ci A wyroby wymaga y*/nie wymaga y* monta u. Stwierdzam, e dokonano
prawid owego monta u wyrobów wymienionych w cz ci A protoko u zgodnie z poni szym
postanowieniem:
Miejsce monta u

Ilo
urz dze

zamontowanych

Opisane w cz ci A wyroby wymaga y*/nie wymaga y* dokonania pierwszego uruchomienia.
Stwierdzam, e wszystkie w/w urz dzenia zosta y uruchomione i dzia aj bez zarzutu.
Dostarczono wszelk niezb dn dla w/w wyrobów dokumentacj , w tym karty gwarancyjne, w
wymaganej ilo ci egzemplarzy.

CZ

C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w cz ci A wyroby wymaga y*/nie wymaga y* dokonania szkolenia personelu.
Dostawca dokona szkolenia personelu w zakresie dzia ania i obs ugi wyrobu opisanego w cz ci A.
Nazwa wyrobu

CZ

Liczba przeszkolonych osób

D - ODBIÓR KO COWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywi zanie si Dostawcy z postanowie zawartej z nim
umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w cz ci A.
Opó nienie Dostawcy podlegaj ce naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni.

DOSTAWCA

* - niepotrzebne skre li

ZAMAWIAJ CY

