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I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
- adres:  01 – 755 Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56 
- numer NIP: 118 – 00 – 59 – 744 
- REGON: 010132188  
- bank (nazwa, oddział, nr konta):  PEKAO S.A. 

nr konta: 35 1240 6247 1111 0000 4976 2110 
- godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 08.00 – 15.00. 
- adres strony Zamawiającego: www.wiml.waw.pl 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 

ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, dalej 
„ustawa”) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. 
2. Przedmiot zamówienia: 

Zadanie 1 - Analizator parametrów krytycznych – 1 kpl. 
Zadanie 2 - Chłodziarka labolatoryjna do przechowywania krwi – 1 kpl. 
Zadanie 3 - Zestaw do bezpiecznego transportu i rozmnażania osocza – 1 kpl. 
Zadanie 4 - System automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi do testu wysiłkowego – 
1 kpl. 
Zadanie 5 - Przenośny aparat do EMG – 1 kpl. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w formularzu cenowym, stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Sprzęt medyczny dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale 
sprzedaży. Sprzęt medyczny dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, 
nieużywany, nieregenerowany i zostać przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu. Przez 
stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć urządzenie opakowane oryginalnie (opakowanie 
musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).  

5. Sprzęt medyczny musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób 
trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania 
z produkcji lub sprzedaży. 

7. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
Publicznych CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne (zadanie 1-5).  

 
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 
 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub 
wszystkie zadania. 

 
V. OFERTY WARIANTOWE 
 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy – dotyczy zadania od 

1 do 5. 
 
VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dotyczące:  
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden 

z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust. 1.  
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 i w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do 
żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w 
ust. 3. 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp 
polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu 
trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy 
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas 
udzielenie, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści 
dokumentu winno wynikać: 

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) w jaki sposób zostaną  wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 
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d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu 
zamówienia. 

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, polega na 
zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. IX, ust. 1, pkt 1), litera b. i c. 
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający oceni spełnianie wyżej wymienionych warunków na podstawie przedstawionych 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. IX SIWZ wg sposobu „spełnia / nie spełnia”. 

 
IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 
 
1. Wykonawca składa wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z formularzami ofertowym i cenowym, 

stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ następujące dokumenty i oświadczenia: 
 

1) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5, 
Wykonawca składa wraz z ofertą: 
a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o 
udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 

b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy 
z nich. 

d. Podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji i listy podmiotów stanowi załącznik nr 5 do 
SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten 
składa każdy z nich. 

2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 
a. Dokument potwierdzający, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny spełnia wymogi 

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015 r., poz. 876 ze zm.): 
-  dokument potwierdzający zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
(o wprowadzeniu do obrotu lub do używania wyrobu) lub dokument potwierdzający 
dokonanie przeniesienia danych z dotychczasowego rejestr (druk zgłoszenia, 
powiadomienia, wniosek o przeniesienie danych lub urzędowe potwierdzenie wpisu do 
bazy danych prowadzone przez ww. Prezesa), jeśli przepisy ustawy o wyrobach 
medycznych wymagają zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia danych, a w 
przypadku wyrobów nie podlegających temu obowiązkowi – oświadczenie o 
przyczynach braku zgłoszenia / powiadomienia / przeniesienia danych, z odpowiednim 
odwołaniem się do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

 
2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1, ppkt 1), lit. b. i c. oraz ppkt 2) lit. a. należy 

złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
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Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, ppkt 1) lit. a. oraz d. należy złożyć w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w pkt.1 ppkt. 1) litera c. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt. 4. powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 
należy dołączyć do oferty. 

7. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu 
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii 
poświadczonej notarialnie. 

 
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

 
1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną e - mail. 
2. W przypadku zastosownia faxu lub drogi elektronicznej e - mail, Zamawiający wymaga 

potwierdzenia na piśmie.  
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną e – mail, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego 
przed upływem terminu, odpowiednio na numer faxu 261 852 715 lub adres e-mail: 
bstos@wiml.waw.pl, a oryginał został dostarczony/przesłany pocztą. W przypadku przekazania 
oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej albo faxu, druga strona 
na żądanie strony przekazującej, niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. 

4. Ze względów organizacyjnych zaleca się przesłanie dokumentów w godzinach urzędowania 
Zamawiającego: 08:00 – 15:00. 

5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym zagadnień 
proceduralnych: 
a) Starszy Specjalista Pionu Logistyki: mgr Beata Stoś tel. 261 852 309, poniedziałek – piątek, 

08.00 – 15.00. 
6. Treść zapytania należy przesłać do Zamawiającego w formie opisanej w pkt.X ppkt 1, 2, 3 oraz na 

adres email: bstos@wiml.waw.pl. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie 
zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego: www.wiml.waw.pl. 

7. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem 
sprawy 15/ZP/16. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 
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a) zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia i terminie, po upływie którego umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może zostać zawarta; 

b) zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej: 
www.wiml.waw.pl oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy 
ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu). 

9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający:  
a) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia 

- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
b) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku 

unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 
c) zamieści informację na stronie internetowej: www.wiml.waw.pl oraz w miejscu publicznym 

dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do 
Instytutu), 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
10. Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 
 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 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. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie  

z Wykonawcą. 
2. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 

do SIWZ oraz na Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (w zależności 
od zadania, którego dotyczy oferta) lub zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone 
we wzorze Formularza Ofertowego i w Formularzu Cenowym. 

3. Wykonawca poda w ofercie - Formularzu Ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ, termin płatności 
wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia (przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 
dni i dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury). 

4. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki stanowią 

integralną część SIWZ. 
7. Wykonawca wypełnia wszystkie załączniki dołączone przez Zamawiającego. 
8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte lub zbindowane. 
9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
10. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela.  
11. Wymagane oświadczenia muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego 

upoważnionego przedstawiciela. 
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12. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez Wykonawcę lub jego 
upoważnionego przedstawiciela. 

13. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy 
dołączyć do oferty. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
15. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą 
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE 
UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.) oraz zostać zastrzeżone zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 3 ustawy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i 
formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe 
oznaczenie „ZMIANA”/ „WYCOFANIE”. W opakowaniu musi być zamieszczone: 
a. oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty, 
b. dokument wymieniony w pkt. IX pkt 1 ppkt 1) litera c. SIWZ, 
c. upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie 

składa osoba wymieniona w dokumencie wskazanym w lit. b, podpisane przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

17. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: 
 
 OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO  
 NIE OTWIERAĆ PRZED 21.07.2016r. godz. 11.00, 
 NAZWA I ADRES WYKONAWCY, 
 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 

Warszawa – PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr 37 
 

18. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, także w przypadku, gdy bierze udział w postępowaniu 
wspólnie z innym Wykonawcą (-ami). W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej 
oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę samodzielnie bądź wspólnie z innymi 
Wykonawcami będą odrzucone. 

19. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom.  

20. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

21. W ofercie Wykonawca poda:  
1) wartość netto oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi w formularzu cenowym; 
2) wyrażony w dniach termin płatności wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. 

22. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

23. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r. poz. 
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858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych 
(cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności 
przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło). 
 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2 w 

Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37, nie później niż do dnia 21.07.2016r. do godz. 10.00. 
2. Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może 

przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt. 1. 
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  

ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (parter). 
5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
 
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego, 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Sposób obliczenia ceny: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT% = wartość 
brutto. 

3. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny, 
zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne.  

4. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 ze zm.). 

5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 
9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i 

nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w SIWZ. 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami (osobno dla 

każdego zadania): 
 

Cena    90% (90 pkt) 
Termin płatności  10% (10 pkt) 
Razem    100% (100pkt) 
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2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 90 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który 
zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według 
poniższego wzoru: 

 
 
 
 najniższa oferowana cena brutto  
 spośród zakwalifikowanych ofert 
  

cena brutto badanej oferty 
 
 
3. W kryterium Termin płatności (T) oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Najwyższą liczbę 

punktów tj. 10 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio 
mniej, zgodnie z poniższym opisem: 

 
Termin płatności do 14 dni:  1 pkt. 
Termin płatności od 15 do 21 dni:  5 pkt. 
Termin płatności od 22 do 30 dni:  10 pkt. 

 
1) Zamawiający wymaga minimum 14 - dniowego i maksimum 30 - dniowego terminu płatności 

liczonego od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidłowo wystawionej faktury. 
2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni oferta 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 
3) W przypadku podania wartości większej niż dopuszczalna maksymalna wartość (powyżej 30 

dni) Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów, a do obliczeń (i do umowy z Wykonawcą) 
przyjmie maksymalną dopuszczalną wartość. 
 
 

4. Za najkorzystniejszą (w ramach danego zadania) zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i 
ta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych w kryterium ceny i terminu płatności. 

5. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom. 
7. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów 

kryterium pierwszego i kryterium drugiego. 
 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 
ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

3. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz podwykonawców 
(jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy. 

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 

C =  x 90 pkt. 
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1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 
1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w – załączniku nr 6 do SIWZ. 
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 
 
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 
ustawy Pzp, oraz skarga do sądu i informacja o której mowa w art. 181 ustawy Pzp. 

 
XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ 

ZAMAWIAJĄCEGO  
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w 

szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych towarów lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 
b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane 

okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak 
niż o 3 miesiące; 

c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego 
produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania 
korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; 

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania umowy; 

e) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
f) siły wyższej.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
XXII. PODWYKONAWCY 
 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której/których 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 
XXIII. ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – formularz cenowy 
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6  – wzór umowy 
 
 
 
 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie 
Ustawa: „Prawo Zamówień Publicznych” oraz Kodeks Cywilny 



 11 

 
 

załącznik nr1 
do SIWZ  

 
 
 

 
 
 
 
............................................................................................................ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
 
............................................................................................................ 
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail) 
 
NIP......................................................, REGON................................ 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 
medycznego, nr sprawy: 15/ZP/16: 
 
Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... reprezentując  
 
Wykonawcę (nazwa) .................................................................................................................................... 
 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca: 
 
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę*(niepotrzebne pozycje skreślić): 
 

Zadanie 1 - Analizator parametrów krytycznych – 1 kpl. 
 

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

 
Zadanie 2 - Chłodziarka labolatoryjna do przechowywania krwi – 1 kpl. 
 

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

 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 
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Zadanie 3 - Zestaw do bezpiecznego transportu i rozmnażania osocza – 1 kpl. 
 

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

 
Zadanie 4 - System automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi do testu wysiłkowego – 
1 kpl. 
 

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

 
Zadanie 5 - Przenośny aparat do EMG – 1 kpl. 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
2. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w 

SIWZ. 
3. Termin płatności ……….. dni (przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 

30 dni od daty otrzymania, przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury).  
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy – dotyczy zadania od 

1 do 5. 
5. Udziela ….. miesięcznej gwarancji (min. 24 miesiące) – dotyczy zadania od 1 do5. 
6. Informujemy, że wybór naszej oferty: 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług*; 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (*niepotrzebne 
skreślić) : 
dotyczy zadania ……………. 
 

L.p. Nazwa towaru Wartość towaru netto (bez podatku VAT) 

   

   

 
7. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
8. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania 

oraz warunki opisane we wzorze umowy. 
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9. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia 
zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia 
powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnic jeśli dotyczy): ……… 

 
Lp. Zakres prac  
1.  
...  

 
11. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.  
12. Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ……………………………….………, 

zawarte na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą 
być udostępnione.** 

** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać,  
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 
(…) 

 
 

___________________, dnia _______________ 
 
 

___________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



załącznik nr 2 
do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 
 

 
Zadanie 1 - Analizator parametrów krytycznych – 1 kpl. 
 

Lp. Nazwa Ilość 
 

Cena jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

VAT % Wartość  
brutto 

 
1 

 
Analizator parametrów krytycznych 

 
1 kpl. 

    

  
Razem 

   

 
 

 
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model 
 
 

 
 

 
Producent, podać pełną nazwę i adres 
 
 

 
 

 
Lp. 

 PARAMETRY URZĄDZENIA WARTOŚĆ 
WYMAGANA 

PARAMETR 
WYMAGANY 

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 
PARAMETRU WYMAGANEGO 

(TAK/NIE) 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1.  Oferowany analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2016, 

nie rekondycjonowany, nie powystawowy 
Tak Wymagane  

2.  Parametry mierzone: pH, pC02, p02, Na+,K+, Ca2+, 
glukoza, mleczany, Het ;zakres liniowości Ca2+ 0,10-5,00 
mmol/L 

Tak Wymagane  
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3.  Parametry wyliczalne: HCO~3 aktualne, HC03 std, BE 
(ecf), BE (B), sat 02, ct 02, wapń znormalizowany (nCa2+), 
THb 

Tak Wymagane  

4.  Jeden zintegrowany wymienny wkład (kaseta) zawierający 
odczynniki, materiał kontroli jakości na trzech poziomach, 
czujniki pomiarowe oraz hermetycznie zamykany 
zbiornik na odpadki. Igła aspirująca w kasecie. 

Tak Wymagane  

5.  Trwałość materiałów co najmniej 5 miesięcy od daty 
dostawy. 

Tak Wymagane  

6.  Zastosowanie kontroli jakości 6 sigma, kontrola w czasie 
rzeczywistym a nie w interwałach czasowych. 

Tak Wymagane  

8. Kaseta i pozostałe materiały przechowywane w 
temperaturze pokojowej. 

Tak Wymagane  

9. Walidacja kasety zewnętrznym materiałem przed 
uruchomieniem badań. 

Tak Wymagane  

10. Brak zużywania oznaczeń z kasety na wykonywanie 
codziennej kontroli na trzech poziomach i kalibracji 
(dopuszczalne zużycie maksimum 4 oznaczeń na walidację 
kasety). 

Tak Wymagane  

11. Ciągła gotowość do pracy 24 godziny na dobę. Tak Wymagane  
12. Możliwość wprowadzania numeru ID pacjenta do 

analizatora za pomocą czytnika 
bar kodów i klawiatury. 

Tak Wymagane  

13. Objętość próbki nie większa niż 150 pL (zarówno dla 
pobrań z kapilary jak i z strzykawko-probówki) dla 
oznaczeń gazometrii, elektrolitów oraz metabolitów. 

Tak Wymagane  

14. Jednoczesne analizy powyższych parametrów z krwi pełnej 
heparynizowanej, surowicy, osocza i innych rodzajów 
materiału. 

Tak Wymagane  

15. Całkowity czas pomiaru poniżej 95 sekund. Tak Wymagane  
16. Zabezpieczenie przed mikroskrzepami. Tak Wymagane  
17. Korekcja wyników do aktualnej temperatury pacjenta. Tak Wymagane  
18. Oprogramowanie analizatora w języku polskim. Tak Wymagane  
19. Wbudowana drukarka termiczna Tak Wymagane  
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20. Dwukierunkowa transmisja danych Tak Wymagane  
21. Kalibracja i kontrola wszystkich parametrów po 

wprowadzeniu kasety na pokład prowadzona automatycznie 
bez nadzoru użytkownika 

Tak Wymagane  

22. Aparat bezobsługowy, jedyne czynności obsługowe 
ograniczone do wprowadzania kaset na pokład analizatora, 
ich walidacji i wymiany papieru w drukarce wewnętrznej, 
podstawienia próbek. Brak konieczności odbiałczania igły 
aspiracyjnej i jej wymiany. 

Tak Wymagane  

23. Zastosowany system kontroli jakości całkowicie 
automatyczny, prowadzący ciągłą kontrolę pracy analizatora 
w czasie rzeczywistym, a także zarządzający wszystkimi 
elementami kontroli przez 24 godziny/dobę. System 
automatycznie podejmujący czynności naprawcze bez 
ingerencji operatora. 

Tak Wymagane  

24. Połączenie analizatora w sieci WEB/Ethernet 
umożliwiającej: 
a) nadzór analizatorów w czasie 
rzeczywistym 
b) weryfikację stanu działania analizatora 
c) wgląd i wydruk danych pacjenta oraz danych 
archiwalnych pacjenta 
d) wgląd i wydruk danych Systemu Kontroli Jakości 
e) nadanie/odebranie uprawnień do analizy konkretnych 
parametrów 
f) zablokowanie analizatora 
g) zarządzanie operatorami (z możliwością nadania i 
odebrania uprawnień różnych poziomów dostępu) 
h) wysyłanie danych pacjenta i kontroli jakości  
i) bezpieczne przekazywanie danych (szyfrowana wymiana 
danych) 

Tak Wymagane  

25. Monitorowanie ilości badań w kasecie. Tak Wymagane  
26. Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący zasilanie 

minimum 20 minut 
Tak Wymagane  
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27. Możliwość skorelowania wyników z wynikami badań 
laboratoryjnych 

Tak Wymagane  

28. Przeprowadzenie szkoleń personelu z oddziałów w zakresie 
obsługi analizatora 

Tak Wymagane  

29. Dostawa zestawu startowego do uruchomienia analizatora Tak Wymagane  
30. Instrukcja obsługi w języku polskim – w formie papierowej 

i elektronicznej 
Tak Wymagane  

31. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące Tak Wymagane  
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Zadanie 2 - Chłodziarka labolatoryjna do przechowywania krwi – 1 kpl. 
 

Lp. Nazwa Ilość 
 

Cena jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

VAT % Wartość  
brutto 

 
1 

Chłodziarka labolatoryjna do 
przechowywania krwi 

 
1 kpl. 

    

  
Razem 

   

 
 

 
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model 
 
 

 
 

 
Producent, podać pełną nazwę i adres 
 
 

 
 

 
Lp. 

 PARAMETRY URZĄDZENIA WARTOŚĆ 
WYMAGANA 

PARAMETR 
WYMAGANY 

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 
PARAMETRU WYMAGANEGO 

(TAK/NIE) 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1.  Oferowana chłodziarka fabrycznie nowa rok produkcji 

2016, nie rekondycjonowana, nie powystawowa 
Tak Wymagane  

2.  Konstrukcja pionowa (szafowa) Tak Wymagane  
3.  Pojemność użytkowa min.: 79 litrów (ok. 32 worki 450ml). Tak Wymagane  
4.  Temperatura utrzymywana na stałym poziomie +4°C bez 

możliwości regulacji. 
Tak Wymagane  

5.  Całkowicie przeszklone, witrynowe drzwi zewnętrzne. Tak Wymagane  
6.  Dodatkowe, przezroczyste drzwi wewnętrzne (2szt) Tak Wymagane  
7.  Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. Tak Wymagane  
8.  Półki ażurowe (3szt.) oraz pojedyncza półka pełna ze stali 

nierdzewnej. 
Tak Wymagane  
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9.  Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED Tak Wymagane  
10. Sygnalizacja alarmowa:  

- zaniku napięcia,  
- odchylenia temperatury poza  zakres +2°C do +6°C,  
- otwarcia drzwi, przyłącza NO/NC. 

Tak Wymagane  

11. Zamek na klucz. Tak Wymagane  
12. W wyposażeniu graficzny 

rejestrator temperatury. 
Tak Wymagane  

13. Waga max.70kg. Tak Wymagane  
14. Max. wymiary zewnętrzne (SxGxW): 400x495x1515mm Tak Wymagane  
15. Min. wymiary wewnętrzne (SxGxW): 320x350x710mm Tak Wymagane  
16. Haczyk do zawieszenia worka z krwią. Tak Wymagane  
17. Instrukcja obsługi w języku polskim – w formie papierowej 

i elektronicznej 
Tak Wymagane  

18. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące Tak Wymagane  
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Zadanie 3 - Zestaw do bezpiecznego transportu i rozmnażania osocza  – 1 kpl. 
 

Lp. Nazwa Ilość 
 

Cena jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

VAT % Wartość  
brutto 

 
1 

Zestaw do bezpiecznego transportu i 
rozmnażania osocza 

 
1 kpl. 

    

  
Razem 

   

 
 

 
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model 

 

 
 

 
Producent, podać pełną nazwę i adres 
 

 
 

 
 

Lp. 
 PARAMETRY URZĄDZENIA WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
PARAMETR 

WYMAGANY 

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 
PARAMETRU WYMAGANEGO 

(TAK/NIE) 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
I. Urządzenie do suchego rozmrażania osocza 
1.  Oferowane urządzenie  fabrycznie nowe rok produkcji 2016, 

nie rekondycjonowane, nie powystawowe 
Tak Wymagane  

2.  Urządzenie przeznaczone do suchego rozmrażania od 1 do 4 
pojemników z osoczem z możliwością w razie konieczności 
zwiększenia wsadu do 8 pojemników osocza (300ml) 

Tak Wymagane  

3.  Czas rozmrażania 4 pojemników z osoczem nie 
przekraczający 30 minut. 

Tak Wymagane  

4.  Dodatkowe zastosowanie: 
- do rozmrażania krioprecypitatu,  
- podgrzewania KKCz 
- płynów transfuzyjnych  
- rozmrażania komórek macierzystych 

Tak Wymagane  
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5.  System alarmowy monitorujący temperaturę i czas 
rozmrażania, informujący o przekroczeniu zadanej 
temperatury oraz upływie czasu rozmrażania. System 
informuje użytkownika akustycznie za pomocą dźwięku i 
wizualnie za pomocąstosownego komunikatu. 

Tak Wymagane  

6.  Alarm dźwiękowy i wizualny informujący o wycieku 
preparatu z pojemnika. 

Tak Wymagane  

7.  Kontrola procesu rozmrażania po przez niezależne czujniki 
temperatury oraz przeźroczystej pokrywie, pozwalającej na 
kontrolę wizualną. 

Tak Wymagane  

8.  Komunikacja z użytkownikiem za pomocą dużego 
graficznego wyświetlacza ciekłokrystalicznego i przycisków 
funkcyjnych. Komunikacja w języku polskim. 

Tak Wymagane  

9. Prosta i bezpieczna obsługa, bezpośredni wybór opcji 
ogrzewania krwi, osocza lub komórek macierzystych. 

Tak Wymagane  

10. Instrukcja obsługi w języku polskim – w formie papierowej 
i elektronicznej 

Tak Wymagane  

11. Konstrukcja komory rozmrażającej umożliwiająca łatwą 
dezynfekcję w przypadku nieszczelności pojemnika - 
zaokrąglone rogi oraz materiał odporny na działanie 
środków dezynfekujących. 

Tak Wymagane  

12. Medium grzewcze (woda destylowana) umieszczone jest w 
szczelnie zamkniętych 
termoforach z PCV. Pojemniki z materiałem 
krwiopochodnym nie mają bezpośredniego kontaktu z 
medium grzewczym. Kondukcyjna metoda ogrzewania 
preparatów. 

Tak Wymagane  

13. Przystosowane do pracy ciągłej Tak Wymagane  
14. Wbudowana funkcja samo diagnozowania - kody błędów Tak Wymagane  
15. Możliwość podłączenia drukarki protokołów Tak Wymagane  
16. Temperatura ogrzewania 37°C Tak Wymagane  
17. Wymiary max.:  

wysokość 32 cm 
Szerokość 340 cm 
głębokość 600 cm 

Tak Wymagane  
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18. Waga max. 18kg Tak Wymagane  
19. Objętość płynu min. 9L Tak Wymagane  
20. Zasilanie 230 V Tak Wymagane  
21. Gwarancja min 24 miesiące Tak Wymagane  

II. Pojemnik transportowy z aktywnym chłodzeniem 
22. Oferowany pojemnik fabrycznie nowy rok produkcji 2016, 

nie rekondycjonowany, nie powystawowy 
Tak Wymagane  

23. Zakres temperatury pracy: regulowany od -18° C do+10° C 
(w temperaturze otoczenia do +32°C) 

Tak Wymagane  

24. Budowa: 
- część zewnętrzna - całkowicie 

niedeformowalna, odporna na promieniowanie UVA, 
wstrząsoodporne tworzywo sztuczne;  

- wnętrze - aluminium pokryte białą farbą z zaokrąglonymi 
rogami. 

Tak Wymagane  

25. Wymiary max. (sxgxw): 55 x 26 x 43 cm Tak Wymagane  
26. Masa całkowita max.: 12,5 kg Tak Wymagane  
27. Pojemność min. netto: 25 L Tak Wymagane  
28. Napięcie zasilania: 12 lub 24 - 110-230/1/50-60 V-V/ph/Hz Tak Wymagane  
29. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące Tak Wymagane  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 
Zadanie 4 - System automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi do testu wysiłkowego -– 1 kpl. 
 

Lp. Nazwa Ilość 
 

Cena jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

VAT % Wartość  
brutto 

 
1 

System automatycznego pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi do testu 
wysiłkowego 

 
1 kpl. 

    

  
Razem 

   

 
 

 
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model 
 

 
 

 
Producent, podać pełną nazwę i adres 
 

 
 

 
 

Lp. 
 PARAMETRY URZĄDZENIA WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
PARAMETR 

WYMAGANY 
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU 

WYMAGANEGO (TAK/NIE) 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1 Oferowany zestaw fabrycznie nowy, nie 

rekondycjonowany, nie powystawowy, rok produkcji 
2016 

Tak Wymagane  

2 Możliwość wykonywania pomiarów ciśnienia podczas 
próby wysiłkowej 

Tak Wymagane  

3 Pomiar metodą tonów Korotkoffa Tak Wymagane  
4 Możliwość zamontowania urządzenia na poręczy bieżni Tak Wymagane  
5 Inicjowanie i pobieranie wyników pomiarów BP przez 

system do prób wysiłkowych 
Tak Wymagane  

6 Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz 7”  i 
klawisze funkcyjne 

Tak Wymagane  
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7 2 tryby wyświetlania pomiarów: numeryczny i graficzny Tak Wymagane  
8 2 wielkości mankietów w zestawie z urządzeniem. 

Mankiety wielorazowe z możliwością prania pokrowca. 
Tak Wymagane  

9 Urządzenie wyposażone w porty RS232, USB A i B do 
komunikacji z PC, BNC do synchronizacji sygnału EKG, 
miniJack do podłączenia opcjonalnych zewnętrznych 
słuchawek 

Tak Wymagane  

10 Rozwiązywanie problemów z historią zawierającą 300 
pomiarów ciśnienia oraz możliwościami pobrania 
wyników z USB. 

Tak Wymagane  

11 Zakres pomiarowy: 
1) Ciśnienie (tryb DKA) Skurczowe: 40 - 270 mmHg, 

Rozkurczowe: 20 - 160 mmHg  
2) Ciśnienie (tryb OSC) Skurczowe: 40 - 260 mmHg, 

Rozkurczowe: 20 - 160 mmHg, 
3) Częstość pracy serca: 40 - 200 ud/min 

Tak Wymagane  

12 Wymiary max.  
24,0 cm x 17,4 cm x 11,5 cm 

Tak Wymagane  

13 Waga max. 1.68 kg Tak Wymagane  
14 Zasilanie sieciowe AC 100-240V, 50/60Hz Tak Wymagane  
15 Możliwość pomiarów okresowych z interwałem 1-20 

minut poza systemem wysiłkowym. 
Tak Wymagane  

16 Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej 
i elektronicznej. 

Tak Wymagane  

17 Minimalny okres gwarancji 24 miesiące Tak Wymagane  
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Zadanie 5 - Przenośny aparat do EMG -– 1 kpl. 
 

Lp. Nazwa Ilość 
 

Cena jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

VAT % Wartość  
brutto 

 
1 

Przenośny aparat do EMG  
1 kpl. 

    

  
Razem 

   

 
 

 
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model 
 

 
 

 
Producent, podać pełną nazwę i adres 
 

 
 

 
 

Lp. 
 PARAMETRY URZĄDZENIA WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
PARAMETR 

WYMAGANY 

POTWIERDZENIE 
SPEŁNIANIA PARAMETRU 
WYMAGANEGO (TAK/NIE) 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1 Oferowany aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2016, nie 

rekondycjonowany, nie powystawowy  
Tak Wymagane  

2 Aparat mobilny, bazujący na przenośnym systemie 
komputerowym 

Tak Wymagane  

3 Zasilanie elektryczne 220-240 V, 50 Hz Tak Wymagane  
4 Izolowany transformator bezpieczeństwa Tak Wymagane  
 Zestaw startowy elektrod  Tak Wymagane  

 Instrukcja użytkownika w języku polskim w formie 
papierowej i elektronicznej 

Tak Wymagane  

 Minimalny okres gwarancji 24 miesiące Tak Wymagane  
I. Wzmacniacz 2-kanałowy  

1 Wzmacniacz 2-kanałowy Tak Wymagane  
2 Impedancja wejściowa > 1012 Ω Tak Wymagane  
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3 CMRR > 120 dB (pomiędzy uziemieniem, a innymi 
wejściami) 

Tak Wymagane  

4 Szum własny < 0,5 µV RMS Tak Wymagane  
5 Dwa kanały do EP (wzrokowy, słuchowy) Tak Wymagane  
6 Typ izolacji (wymagana BF) Tak Wymagane  
7 Przetwornik ADC 16 bitowy dla EMG Tak Wymagane  
8 Przetwornik ADC 32 bitowy dla EP Tak Wymagane  
9 Zasilanie za pomocą kabla lub bateryjnie (wymagane obie 

możliwości)  
Tak Wymagane  

10 Próbkowanie min. 64 kHz na każdy kanał Tak Wymagane  
11 Wyświetlacz LCD umożliwiający zmianę parametrów 

stymulacji bezpośrednio na wzmacniaczu 
Tak Wymagane  

II. Stymulator elektryczny wbudowany we wzmacniacz 
1 Stymulator elektryczny wbudowany we wzmacniacz Tak Wymagane  
2 Ilość kanałów – 1 Tak Wymagane  
3 Zakres min.: 0-100 mA  Tak Wymagane  
4 Częstotliwość bodźców prądowych w zakresie min. Od 0,1 do 

300 Hz w minimum 370 krokach 
Tak Wymagane  

5 Możliwość autonomicznej pracy stymulatora Tak Wymagane  
III. Oprogramowanie medyczne 

1 Konieczność współpracy oprogramowania medycznego z 
systemem operacyjnym Windows 7 (min.32 bit) 

Tak Wymagane  

2 Oprogramowanie w języku polskim Tak Wymagane  
3 SEP (somatosensoryczne potencjały wywołane) możliwość 

późniejszego doposażenia o oprogramowanie do potencjałów 
słuchowych i wzrokowych 

Tak Wymagane  

4 NCS – elektroneurografia / badanie szybkości przewodzenia 
wraz z normami przewodnictwa i wbudowanym w 
oprogramowanie medyczne atlasem anatomicznym. 

Tak Wymagane  

5  próba miasteniczna / dekrement Tak Wymagane  
6 SNCV – badanie włókien czuciowych Tak Wymagane  
7 MNCV – badanie włókien ruchowych Tak Wymagane  
8  fala F i H Tak Wymagane  
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9 Generator raportów z badań, bazujących na edytorze tekstu i 
umożliwiający tworzenie własnych wzorców (edytowalny dla 
użytkownika szablon) 

Tak Wymagane  

10 Możliwość eksportu badania w formacie kodu ASCII Tak Wymagane  
VI. Przenośny system komputerowy 

1 Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark co 
najmniej wynik 8580 punktów Passmark CPU Mark 

Tak Wymagane  

2 Pamięć RAM min. 4096 MB  Tak Wymagane  
3 Dysk twardy min. 500 GB Tak Wymagane  
4 wbudowany napęd CDR.RW/DVDR/RW Tak Wymagane  
5 system operacyjny Windows 7 lub wyższy Tak Wymagane  
6 Przekątna matrycy 15,6” Tak Wymagane  

 
 
 
 

 
 

 
 

_______________________, dnia ________________ 
 
 
 

__________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



 
załącznik nr 3 

do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, 

numer sprawy 15/ZP/16 – oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 
 
NazwaWykonawcy........................................................................................................................................ 
 
adres…………………………………………..…………..………………………………….……..……… 
 
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail):................................................................................................................ 
 
 

_______________________, dnia _________________ 
 

 
_____________________________________________ 

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 



 
 

 
 

załącznik nr 4 
do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, 

numer sprawy 15/ZP/16 – oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego 

postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164). 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................................... 
 
adres…………………………………………..…………..………………………………….……..……… 
 
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail):................................................................................................................. 
 
 
 
 

_______________________, dnia _________________ 
 

 
_____________________________________________ 

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 



 
 
 

 
załącznik nr 5 

do SIWZ 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego,  
numer sprawy 15/ZP/16: 
 
oświadczam/y że:  
1. nie należymy *) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 184)  
 
2. należymy*) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015, , poz. 184) i przedkładam(y) listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy wyłącznie Wykonawcy należącego do grupy kapitałowej):  
 
1. ……………………………………………………………………………………………….  
 
2. ……………………………………………………………………………………………….  
 
3. ……………………………………………………………………………………………….  
 
4. ……………………………………………………………………………………………….  
 
5. ……………………………………………………………………………………………….  
 
… ………………………………………..………………………………………..…………….  
 
 

_______________________, dnia _________________ 
 
 

_____________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 

*)NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 
 
 

 
 
 
 
 

Pieczęć  Wykonawcy 



 

 

załącznik nr 6 
do SIWZ 

(WZÓR)  
UMOWA NR …………………… 

 
W dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy: 
Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, 
mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56,  
(NIP 118–00–59–744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: cz. p. o. płk lek. Grzegorz NOWICKI – Dyrektor 
 

a:  
 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez: 
 
łącznie zwane dalej Stronami, 
 
Zapisy umowy do uzupełnienia/modyfikacji przed podpisaniem umowy, w zależności od tego, 
 którego (-ych) zadań będzie dotyczyć umowa. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu medycznego, numer sprawy 15/ZP/16. 
2. Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności: ……………………. (zadanie …)  

– zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot niniejszej umowy jest nowy i nieużywany. 
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy będzie wolny od jakichkolwiek 

wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 
5. Wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był 

przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 
 

§ 2 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg 

cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie cenowej. 
2. Wartość netto umowy wynosi: ……………. PLN (słownie: ………………….. zł).   
3. Wartość brutto umowy wynosi: …………… PLN (słownie: …………………. zł). 

*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto.  

4. Rozliczenie finansowe dostawy nastąpi, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru,  
o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie 
zapłacona w ciągu ….. dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia 
Faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, rozładowania i 
uruchomienia, szkoleń oraz przeglądów okresowych i gwarancji.  

6. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 
7. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich. 
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8. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka 
forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 2. 

9. Wykonawca wystawi fakturę na urządzenie o nazwie i jednostce miary identycznej jak w 
postępowaniu przetargowym. 

 
§ 3 

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 60 dni od dnia podpisania 
umowy tj. do dnia ………… (w dniu roboczym - Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.). Szczegółowy termin dostawy oraz 
szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiający z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego, dokona 
jego uruchomienia oraz przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego (min. 3 osoby), w zakresie 
administrowania, konserwacji i obsługi urządzenia – przed uruchomieniem  w terminie nie dłuższym 
niż 5 dni od dnia dostawy. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności, będzie protokół odbioru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wskazówek w zakresie administrowania, konserwacji i 
obsługi urządzenia także w trakcie jego eksploatacji, w miarę zgłaszanych potrzeb.   

3. Odbiór zostanie dokonany przez komisję powołaną Rozkazem Dyrektora Zamawiającego, przy 
udziale przedstawiciela Wykonawcy. Dzień podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu 
odbioru jest dniem sprzedaży i stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

4. Urządzenie medyczne musi być oznaczone znakiem CE. 
5. Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, 

Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela ….. miesięcznej gwarancji, której termin 
rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru towaru. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie 
uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. Wszystkie przeglądy 
techniczne w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia 
umownego.  

6. W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy 
towar na pełnowartościowy, w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego, które może być dokonane drogą elektroniczną na adres: …………………., faksem 
na nr: …………………….. lub w formie pisemnej. Zmiana danych kontaktowych, o których mowa 
powyżej nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna względem Zamawiającego od momentu 
poinformowania o zmianie.  

7. Wszystkie przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy w 
ramach wynagrodzenia umownego. Przeglądy techniczne będą wykonywane raz na rok. 

8. Zgłoszenia napraw realizowane będą 24h/dobę, 365 dni w roku. 
9. Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – w terminie nie dłuższym niż 48 

godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie. Za działanie wliczone do czasu 
reakcji uważa się również kontakt telefoniczny przedstawiciela serwisu lub działanie zdalne.  

10. Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 5 dni 
roboczych. W ciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii zostanie dostarczony aparat zastępczy. 
Dostarczenie aparatu zastępczego o niegorszych parametrach powoduje nie naliczanie kar 
umownych za przekroczenie czasu naprawy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 24 godzin,  
o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy. 

12. Maksymalny czas usunięcia awarii wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 10 dni 
roboczych. W ciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii zostanie dostarczony aparat zastępczy. 
Dostarczenie aparatu zastępczego o niegorszych parametrach powoduje nie naliczanie kar 
umownych za przekroczenie czasu naprawy. 

13. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca 
jego wymianę na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw 
gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy 
przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe. 
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14. W przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas 
naprawy. 

15. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi (w formie papierowej i elektronicznej) i dowód 
urządzenia (paszport) w dniu dostawy, wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim. 

16. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą przez cały okres trwania 
umowy jest ……………………………………………………… , tel.: …………………………. 

17. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym przez cały okres trwania 
umowy jest ……………………………………………………., tel.: …………………………… 

18. Zmiana osób, o których mowa w ust. 16 i 17 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany 
umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o powyższych zmianach pisemnie, 
faxem lub drogą elektroniczną. 

19. Wykonawca powierzy części zamówienia podwykonawcom – wykaz podwykonawców wraz z 
zakresem wykonywanych przez nich dostaw stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy (jeżeli 
dotyczy). 

20. Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie (jeżeli dotyczy). 
 

§ 4 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto, o 
której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wartości 
brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem 
postanowień § 3 ust. 10 i 12; 

3) za niewykonanie przeglądu okresowego, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, w wysokości  
5% wartości kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, leżących po 
Stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3. 

5) Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
brutto w przypadku innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy. 

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający  jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub nie usunie 

stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez 
Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu 
terminu określonego w wezwaniu.  

2) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego 
postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, 
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 
umowy z tych przyczyn; 

3) jeżeli wydano postanowienie o wszczęciu egzekucji z majątku Wykonawcy lub zabezpieczeniu 
majątku Wykonawcy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego -  w terminie do 
30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

4) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4-11 Pzp – w terminie do 30 
dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

5) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §4, ust. 1 przekroczy 20% łącznej kwoty 
wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 3 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający 
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 
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6) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy i 
nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia 
uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z 
tych przyczyn; 

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie chyba, że dla danego przypadku w umowie przewidziano inny termin 
na odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się 
skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 

 
§ 5 

ZMIANY UMOWY 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmiany do treści zawartej umowy w 

szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych urządzeń lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 
b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane 

okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak 
niż o 3 miesiące; 

c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego 
produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania 
korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; 

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania umowy; 

e) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
f) siły wyższej. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 6 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

 
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia, jakie Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, 
technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę. W 
szczególności, Strony oświadczają, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich 
dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek 
innej formie, w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, 
roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących umowy. Strony 
umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. Ujawnienie informacji przez drugą Stronę 
wymaga każdorazowej akceptacji Właściciela informacji. 

2. Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji 
w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub 
polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W 
każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Odbiorca będzie 
zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

3. Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa 
powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie 



 35 

obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji 
poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji 
związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu nawiązania pierwszego 
kontaktu pomiędzy Stronami. 

5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz 
informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. 
Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały 
powinny zostać zwrócone Stronie/Właścicielowi Informacji niezwłocznie po ich wykorzystaniu. 

 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, 
pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia 
rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego 
Egz. 2 - Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych 
Egz. 3 - Wykonawca 

 

 
 

Załączniki: 
Załącznik nr…… –………………………na …. ark. 
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