Zp/85/PN-76/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ 221 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
Informacje ogólne
Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Adres zamawiającego:

ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:



Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. z 2018 r. poz. 1986) (dalej, jako Pzp).

I.Przedmiot zamówienia
Dostawa zestawu urządzeń i oprogramowania do wyposaŜenia oddziału rehabilitacji
kardiologicznej.
Liczba pakietów – 2
Pakiet nr 1 – Rejestrator holtera EKG z oprogramowaniem, holter ciśnieniowy z
oprogramowaniem, zestaw do próby wysiłkowej z oprogramowaniem, zestawem
komputerowym integracją z systemem
Pakiet nr 2 – Aparat EKG
Główny kod CPV : 33100000-1 urządzenia medyczne
Dodatkowe kody CPV :
33123210-3 urządzenia do monitorowania czynności serca (dotyczy pakietu nr 1)
48900000-7 róŜne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe (dotyczy pakietu nr 1, 2)
33123200-0 urządzenia do elektrokardiografii (dotyczy pakietu nr 2)
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej jako: SIWZ).
Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Projekt umowy stanowi załączniki nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp. - stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający moŜe zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1Pzp.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – maksymalna ilość pakietów na które
zamówienie moŜe zostać udzielone temu samemu Wykonawcy – 2 pakiety.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami przy
uŜyciu środków komunikacji elektronicznej z wyłączeniem składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku
opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.
Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 dotyczącymi
przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych
standardów.
Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej
Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl – BIP w zakładce « System Zarządzania Jakością ».
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, Ŝe:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu
• inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda
Sokołowskiego jest Pan Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74
6489696;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy zestawu urządzeń i
oprogramowania do wyposaŜenia oddziału rehabilitacji kardiologicznej" – nr Zp/85/PN-76/18
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa
Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo Ŝądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeŜeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ŝe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyŜ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moŜe skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz

nie moŜe naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na waŜne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia
Okres do 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

IV. Wymagania od Wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają co najmniej dwie dostawy w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności w zakresie urządzeń
do monitorowania czynności serca (dotyczy pakietu nr 1), róŜne pakiety oprogramowania i systemy
komputerowe (dotyczy pakietu nr 1, 2), urządzenia do elektrokardiografii (dotyczy pakietu nr 2).

V. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu
l.p.

1.

2.

Nazwa warunku

Sposób oceny warunku

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których
przekazania moŜe zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. :
1)
posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie
urządzeń medycznych na podstawie wykazu wykonanych dostaw, w zakresie odpowiadającym
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
Potwierdzenie
przez podmiot, na rzecz którego dostawy urządzeń medycznych były wykonywane, a w przypadku
spełniania przez
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o
Wykonawcę warunków
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie
udziału w
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
postępowaniu
bądź inne dokumenty potwierdzające uch naleŜyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie urządzeń do monitorowania
czynności serca (dotyczy pakietu nr 1), róŜne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
(dotyczy pakietu nr 1, 2), urządzenia do elektrokardiografii (dotyczy pakietu nr 2) na kwotę
minimum:
dla pakietu nr 1 – 55 000,00zł;
dla pakietu nr 2 – 5 000,00 zł;
kaŜda z dostaw;

Potwierdzenie braku
podstaw do
wykluczenia zgodnie z
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
oraz ust. 5 pkt. 1-4

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których
przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. :
posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

A) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów
wymienionych w:
- pkt. 2 tabeli: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
JeŜeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złoŜone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę, zamawiający moŜe
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, Ŝe nie
podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4 oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu składa kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym kaŜdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VII. Wadium
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
dla pakietu nr 1 – 3 300,00 zł.
dla pakietu nr 2 – 300,00 zł.
DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
Potwierdzenie wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.
U. Nr 109, poz. 1158).
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złoŜona, jako zabezpieczenie wadium musi
posiadać okres waŜności nie krótszy niŜ okres związania ofertą.
Informacje dodatkowe:

1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium
w formie pienięŜnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku
bankowego Zamawiającego,
2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu naleŜy dołączyć do oferty,
a oryginał złoŜyć w osobnej kopercie (która nie zostanie włoŜona do koperty z ofertą
przetargową) w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
budynek C, opisując
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
wadium w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niŜ pieniądzu, winno
zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania
wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków
umoŜliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po
spełnieniu któregokolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

VIII. Pozostałe informacje
•

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być uŜyte jedynie w
celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

•

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

•

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia moŜna otrzymać w godz. od 07: 00 do
14:35 pod wymienionymi niŜej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od
osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- w sprawach formalno prawnych: mgr Dorota Piekarz – Referent administracyjny
tel. (74) 6489700 fax. (74) 6489700, mail : dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z
Wykonawcami moŜe odbywać się formie pisemnej, e-mailem lub faksem na numer (074) 6489700.
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty
Oferta musi zawierać:
Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ

2.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 5 do SIWZ.

3.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4
ustawy Pzp. - załącznik nr 4 do SIWZ

4.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO –
załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu:
- zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w oświadczeniu, Ŝe nie
podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4 oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu .
Na Ŝądanie zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu:
- zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w oświadczeniu, Ŝe nie
podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4 oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu .

XI.A Dokumenty, do których przekazania moŜe zostać wezwany Wykonawca, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp.
Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

2.

Wykaz dostaw urządzeń medycznych, wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy urządzeń medycznych, zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentówoświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich naleŜyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie urządzeń do monitorowania czynności serca (dotyczy pakietu nr 1), róŜne
pakiety oprogramowania i systemy komputerowe (dotyczy pakietu nr 1, 2), urządzenia do elektrokardiografii (dotyczy pakietu nr 2) na
kwotę minimum:
dla pakietu nr 1 – 55 000,00zł;
dla pakietu nr 2 – 5 000,00 zł;
kaŜda z dostaw;

3.

Oświadczenie Wykonawcy, iŜ oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie
z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) dotyczy urządzeń medycznych.

4.

Oświadczenie Wykonawcy, iŜ oferowany przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE.

5.

Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, której pozycji dotyczy dany opis,
fotografia (katalog).
Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentacji Wykonawcy.
Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczoną przez osobę upowaŜnioną do reprezentacji Wykonawcy.

XI B. Grupa kapitałowa
Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp., przekaŜe
Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złoŜeniem
oświadczenia, wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
XII. Sposób składania ofert
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
Ofertę naleŜy złoŜyć w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y
upowaŜnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa
obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej
kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę/y podpisującą/ce ofertę.
Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem
zamówienia, sposobem przygotowania i złoŜenia oferty.
Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem, przy czym odpowiedź zostanie umieszczona na stronie internetowej bez
wskazania źródła zapytania.
Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający moŜe
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O kaŜdej ewentualnej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając
informację na stronie internetowej.
JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa
i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą
podlegały nowemu terminowi.
•Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca moŜe, nie później
niŜ w terminie składania ofert zastrzec, Ŝe informacje nie mogą być udostępniane oraz
wykazać, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym
celu moŜe złoŜyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
•

- części jawnej,

• - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice
przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien «
część niejawną » oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu
oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa.
Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
Ponadto Wykonawca winien wykazać jakie działania podjął celem zachowania poufności
informacji zawartych w «części niejawnej » oraz, udowodnić Ŝe nie były one wcześniej
upubliczniane. Brak skutecznego wykazania działań Wykonawcy w celu zachowania
poufności informacji zawartych w «części niejawnej » skutkować moŜe ujawnieniem przez

Zamawiającego tych informacji, o czym (zamiar ujawnienia)
Wykonawcę pisemnie.

Zamawiający powiadomi

Wycofanie oferty lub jej zmiany
Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod
warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem
terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich samych wymagań, jak
składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio
oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złoŜenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upowaŜnionej do reprezentacji
Wykonawcy.
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one
dołączone do oferty.
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XIII. Miejsce i termin składania ofert
1)

Oferty moŜna składać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia - w terminie do dnia 16.11.2018 r. do godziny 10:00

2)

Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2
ustawy Pzp.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Bibliotece Szpitala w dniu 16.11.2018 r.
do godziny 10:15

2)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3)

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

XV. Sposób obliczenia ceny oferty
1)

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (takŜe podatku od towarów i usług) a takŜe z
uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.

2)

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieŜności między
zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XVI. Ocena ofert
1)

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert oraz dokonać poprawek
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą
błędy w obliczeniu ceny.

2)

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

60 %

2.

Termin dostawy przedmiotu zamówienia:
od 5 do 6 tygodni – 0 pkt.
od 3 do 4 tygodni – 20 pkt.
do 2 tygodni – 40 pkt.

40%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:
Cena najniŜsza otrzymuje automatycznie 60 pkt.
Przeliczenie punktów dla oferty o wyŜszej cenie:

Cena najniŜsza z oferty a
---------------------------------

x 60 pkt = ilość punktów dla oferty ocenianej

Cena wyŜsza z oferty ocenianej

o wyŜszej cenie

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru.
4) Zamawiający po wyborze oferty informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeŜeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeŜeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- uniewaŜnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz zamieści informację na stronie internetowej- BIP.
5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym
terminie umowy, jednak nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
i nie później niŜ przed upływem terminu związania ofertą.
6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w
powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) JeŜeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłoŜenia
umowy regulującej ich współpracę.

XVII.Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niŜej istotnych jej
warunków:



Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZATWI E R D ZAM
Dyrektor Szpitala
data zatwierdzenia: …......2018 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1
Rejestrator holtera EKG z oprogramowaniem, holter ciśnieniowy z oprogramowaniem, zestaw
do próby wysiłkowej z oprogramowaniem, zestawem komputerowym integracją z systemem

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

Rejestrator holter EKG wraz z
oprogramowaniem

szt.

2

Holter ciśnieniowy wraz z
oprogramowaniem do analizy

szt.

1

BieŜnia wraz z oprogramowaniem,
zestawem komputerowym
integracją z systemem

szt.

1

CENA
NETTO

VAT

Razem:

I.

Rejestrator Holter EKG wraz z oprogramowaniem (szt. 2)

Opis funkcjonalności systemu sieciowego do analizy badań EKG i
ciśnieniowych metodą holtera, skład systemu:
• oprogramowanie sieciowe – licencja na 5 uŜytkowników on-line
(do 200 uŜytkowników offline)
• oprogramowanie do analizy holtera EKG – licencja na 2 stanowisko
opisowe
• uniwersalny 12 i 3 kanałowy rejestrator holterowski EKG holter
ciśnieniowy z oprogramowaniem –
Oprogramowanie sieciowe
Oprogramowanie zapewniające moŜliwość zdalnej pracy z
oprogramowaniem do analizy badań EKG oraz ciśnieniowych metodą
holtera, w sieci lokalnej oraz przez internet w strukturze KlientSerwer.
Automatyczna synchronizacja danych
Oprogramowanie umoŜliwiające niezaleŜną pracę 5 uŜytkownikom
jednocześnie z moŜliwością rozszerzenia o kolejnych.
System zarządzany przez administratora dodającego uŜytkowników
(login, hasło) i nadającego im określone uprawnienia:
podgląd/drukowanie raportów, zakładanie karty nowego pacjenta,
analiza zapisów holterowskich, edycja raportów, modyfikowanie
danych w karcie pacjenta, kasowanie kart pacjentów, weryfikacja
wyników, archiwizacja danych.

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

MoŜliwość tworzenia własnej struktury organizacyjnej: siedziba
główna, oddziały, pododdziały, poradnie oraz nadawanie uprawnień
uŜytkownikom do pracy w określonej strukturze.
System zapewniający pełną identyfikację rejestratorów pracujących w
strukturze oraz zapisów.
MoŜliwość rozszerzenia systemu o pracę z aparatami EKG.
Oprogramowanie do analizy zapisów holterowskich EKG 3 oraz
12 kanałowych – funkcje systemu
Wielokanałowaautomatycznadetekcjaiklasyfikacjazaburzeńrytmuserca.
MoŜliwość pełnej edycji weryfikacji wykrytych arytmii.
Automatyczne wykrywanie artefaktów.
Analiza zapisów wielodniowych do 30dni, 3 kanałowe – pliki do 7 dni
lub wielokrotność, 12 kanałowe – pliki do 3dni lub wielokrotność
Analiza zapisu w oparciu o tworzenie klas wzorców pobudzeń.
Analiza prospektywna i retrospektywna.
MoŜliwość wyborów kanałów do analizy artytmii i ST od 1 do 12
odprowadzeń.
MoŜliwość pominięcia wykrywania pobudzeń na początku i końcu
zapisu poprzez ręczne zaznaczenie
MoŜliwość przeklasyfikowania grupy i wybranego pobudzenia, ręczne
usuwanie i dodawanie pobudzeń
MoŜliwość automatycznego wyszukania pobudzeń podobnych do
wskazanego przez lekarza w obrębie danej klasy
Oznaczenie na zapisie EKG aktywności pacjenta (przy zastosowaniu
rejestratorów z akcelerometrem 3D)
Wykrywanie i analiza migotania przedsionków.
Analiza dobowa częstości rytmu serca HR.
AnalizaST,obniŜenie/uniesieniedlawszystkichrejestrowanychkanałówE
KG.
Detekcja i analiza skuteczności pracy rozruszników serca.
MoŜliwość konfiguracji raportu końcowego.
Edycja fragmentów zapisu EKG, które mają znaleźć się w raporcie.
MoŜliwość przeglądania i wydruku markerów pacjenta.
Oprogramowanie i raporty w języku polskim,
Baza danych pacjentów wraz z ich badaniami.
Identyfikacja poprzez programowanie rejestratorów przed badaniem –
nazwisko i ID pacjenta
MoŜliwość edycji i tworzenia własnego panelu zakładek z kolejnymi
krokami analizy zapisu
MoŜliwośćprzygotowaniaszablonuopisubadania,edytorzdańdiagnostyc
znych,zapisywanie wielu szablonów opisów badań.

Analiza odcinka QT.
Analiza HRV w dziedzinie czasu i częstotliwości.
Analiza HRT (HeartRateTurbulence).
Analiza bezdechu nocnego.
Obsługa rejestratorów:
•
12 kanałowego z 10 elektrod
•
12 kanałowego z 5 elektrod – 3 kanały EKG
•
3 kanałowego z 7 elektrod
•
3 kanałowego z 5 elektrod
MoŜliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu analizującego o
analizy: SAECG, VCG, TWA.
2 szt. Uniwersalny rejestrator 12 i 3 kanałowy
Rejestratordozapisów:12kanałowychoraz3kanałowych, 2 kable EKG
na wyposaŜeniu
Automatyczne wykrywanie
podłączanegokablaitrybupracy3lub12kanałowego. Współpraca z
kablem 10 odprowadzeniowym dla zapisów 12 kanałowych oraz z
kablem 5 odprowadzeniowym dla zapisów 3 kanałowych.
Zapis na karcie pamięci typu SD, moŜliwość wymiany kart pamięci.
Czas rejestracji minimum 14 dni w trybie 3 i 12kanałowym
Wysoka jakość sygnału EKG:
- przetwornik A/C: 24 bit,
- archiwizacja sygnału EKG z wybraną częstotliwością minimum 250
próbek/kanał z moŜliwością ustawienia w rejestratorze do 1000
próbek/kanał.
- kable pacjenta ekranowane
Wykrywanie pozycji i aktywności dobowej pacjenta: rejestrator
wyposaŜony w akcelerometr 3D
Dokładna detekcja stymulatorów serca, częstotliwość próbkowania
minimum 30000Hz/kanał
Zasilanie z jednej baterii lub akumulatora, moŜliwość wymiany w
czasie badania z kontynuacją rozpoczętego zapisu.
Odporność rejestratora na zniszczenie pod wpływem zalania cieczą –
klasa wodoszczelności IPX6.
Rejestrator wyposaŜony w wyświetlacz graficzny, nawigacja przy
pomocy klawiszy nawigacyjnych
Podgląd zapisu EKG przed rozpoczęciem i w czasie badania na
wyświetlaczu rejestratora 3 kanałów EKG jednocześnie, sygnalizacja
złego kontaktu elektrod.
MoŜliwość bezprzewodowej komunikacji Bluetooth rejestratora z
komputerem - podgląd zapisu EKG, uruchamianie badania
Programowanie parametrów rejestratora przed rozpoczęciem zapisu
przy pomocy klawiszy funkcyjnych i wyświetlacza.
Klawisz markera zdarzeń pacjenta
Kompaktowe wymiary rejestratora: maksymalnie 80 x 60 x 20 mm

Niewielka waga rejestratora: bez kabla z baterią poniŜej 80g
Szybki transfer danych do komputera z karty pamięci: przez kabel
USB lub czytnik kart pamięci
Zabezpieczenie przed przypadkowym skasowaniem nieodczytanego
zapisu
Identyfikacja badań przed rozpoczęciem zapisu: moŜliwość
wprowadzenia numeru identyfikacyjnego za pomocą klawiatury
funkcyjnej i wyświetlacza lub za pomocą oprogramowania PC.
Pokrowiec na rejestrator w pełni ochraniający urządzenie przed
uszkodzeniem z moŜliwością mocowania na pasie biodrowym lub
naramiennym.

II.

Holter ciśnieniowy wraz z oprogramowanie do analizy

Funkcja konfiguracji rejestratora przed startem badania
MoŜliwość wyłączenia wyświetlania wyników pomiaru na wyświetlaczu
rejestratora
MoŜliwość zablokowania przycisku pacjenta na rejestratorze
MoŜliwość określenia maksymalnego ciśnienia w mankiecie
Prezentacja danych w formie trendów, histogramów, wykresów kołowych
MoŜliwość określenia granic alarmowych niezaleŜnie dla okresu snu i
aktywności dziennej
Tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów i oznaczenia aktywności
ruchowej pacjenta dla kaŜdego pomiaru
Interpretacja podsumowująca, analiza DIP, histogramy, wykresy kołowe,
średnie godzinowe, korelacje, indeks gładkości
MoŜliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta
MoŜliwość edycji raportu oraz moŜliwość wyboru sekcji raportu do
wydruku
Rejestrator ciśnieniowy
Obsługa za pomocą jednego przycisku.
Pomiar metodą oscylometryczną z postępującą deflacją.

Zakres ciśnienia.:
−

skurczowego min.: 20÷270 mmHg

−

rozkurczowego min.: 20÷180 mmHg

−

pulsu min.: 20-180 bpm

Zakres ciśnienia w mankiecie ~ 0-280mmHg
Wyświetlacz LCD umoŜliwiający wyświetlanie wyników pomiaru
Dokładność pomiaru ciśnienia min.: ± 3 mmHg, dokładność pulsu: ± 3
bpm
Mankiet pomiarowy dla dorosłych o rozmiarze: 25 ÷ 35 cm (±1 cm).
Do 5 okresów pomiarowych
Interwały pomiarowe min.: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minut.
Czujnik ruchów pacjenta pozwalający na rejestrację jego aktywności
Klawisz zdarzeń przez pacjenta.
Pamięć flash do min. 250 badań.
Ustawianie parametrów i transfer danych poprzez kabel USB.
Waga urządzenia nie większa niŜ 220 g (wraz z bateriami).
Zasilanie: baterie typu AA

III.

BieŜnia wraz z oprogramowaniem, zestawem komputerowym integracją z
systemem.
1. Opis systemu do badań wysiłkowych z bieŜnią, skład systemu:
•
zestaw komputerowy
•
oprogramowanie w wersji sieciowej
•
bezprzewodowy 12 kanałowy moduł EKG
•
bieŜnia medyczna

Zestaw komputerowy min: procesor Intel Core i5, min 8GB
RAM, dysk HDD min 500GB, karta grafiki zgodna z DirectX
10, system windows 10 prof. lub równowaŜny z moŜliwością
pełnego podłączenia do usługi katalogowej Zamawiającego,
monitor full HD min 21,5”, sieciowa drukarka laserowa z
duplexem, biurko komputerowe, dedykowane krzesło
Opis systemu
Praca na systemach operacyjnych Windows:
2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10

Praca sieciowa z moŜliwością zakładania kart pacjentów,
podglądania i analizowania badań oraz wykonywania badań na
dowolnym komputerze z podłączonymi niezbędnymi
urządzeniami (moduł EKG plus urządzenie wysiłkowe)
MoŜliwość utworzenia kont uŜytkowników – login i hasło
Baza danych pacjentów z funkcjami filtrującymi dane
Wybór urządzeń wysiłkowych: ergometry, bieŜnie, sterowanie
manualne itp.
Bezprzewodowa komunikacja z modułem EKG
Funkcja nagrywania długich zapisów spoczynkowych EKG, co
najmniej 60min
Wykonywanie badań spoczynkowych
Wykonywanie badań wysiłkowych
MoŜliwość rozszerzenia o automatyczny pomiar ciśnienia
tętniczego krwi
MoŜliwość rozszerzenia o pomiar SpO2 z pulsoksymetru
MoŜliwość konfigurowania rodzaju wyświetlanych parametrów
m.in.: faza badania, obciąŜenie, MET, ciśnienie
skurczowe/rozkurczowe, całkowity czas badania, czas do końca
bieŜącej fazy, HR, docelowe HR
Panel ręcznego sterowania urządzeniem wysiłkowym
Podręczny panel wykresów wyświetlany w trakcie badania
m.in.: trend HR/BP/obciąŜenie, trend zmian ST, pętla HR-ST,
powiększony zespół średni, okno zdarzeń, QT/QTc, tabela
ciśnień
Przycisk awaryjnego przerwania testu wysiłkowego
MoŜliwość ręcznego wprowadzania wartości ciśnienia krwi w
dowolnym momencie
Protokoły wysiłkowe min 20 róŜnych protokołów badań m.in.:
Bruce, Bruce zmodyfikowany, Ellstad, Naughton, protokoły
typu ramp, protokoły uŜytkownika
MoŜliwość podziału protokołu wysiłkowego na fazy:
spoczynkową, rozgrzewki, wysiłku, chłodzenia, odzysku wraz z
określeniem czasu trwania oraz dokładnego momentu pomiaru
automatycznego lub ręcznego ciśnienia krwi
Konfigurowalne funkcje alarmowe
Zakładka trendów: BPM, ST we wszystkich kanałach, QT,
SpO2, Produkt podwójny.
Analiza wektokardiografii w trakcie badania
Wykresy ST w 3D

Rejestracja 12 kanałów EKG
Wyświetlanie EKG w trybach m.in.: 3 kanały, 6 kanałów, 2x6
kanałów, 12 kanałów, 6 trybów uŜytkownika z dowolną
konfiguracją rodzaju, kolejności i ilości wyświetlanych
kanałów, odprowadzenia standardowe i Cabrera
Analiza HR, ST
MoŜliwość automatycznej diagnozy
Pełny i ciągły zapis krzywej EKG z całego badania
Funkcja markera zdarzeń EKG
OstrzeŜenie o złym kontakcie elektrod
Uśrednione wzorce EKG – spoczynkowe i wysiłkowe razem
lub osobno
Elektroniczna linijka EKG
Prędkość wyświetlania min.: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s
Wzmocnienie min.: 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV
Wyliczanie MET, VO2/VO2max
Ocena wysiłku wg skali Borga
MoŜliwość tworzenia i zapisywania własnych szablonów
opisów badania
MoŜliwość konfigurowania zawartości raportu
MoŜliwość przeglądania raportu przed wydrukiem
MoŜliwość wydruku raportów w kolorze
Funkcje eksportu-importu danych
Archiwizacja danych na CD lub DVD lub dysku sieciowym
MoŜliwość tworzenia PDF
MoŜliwość wymiany informacji pomiędzy systemami przy
wykorzystaniu standardu HL7 lub DICOM
Moduł EKG
12 kanałów EKG, kabel 10 odprowadzeniowy, końcówki
zatrzask
Częstotliwość próbkowania min.: 1000Hz
Rozdzielczość przetwornika min. A/C: 16bit
Pasmo przenoszenia: 0,05-150 Hz
Impedancja wejściowa min.100Mohm
Typ ochrony pacjenta CF
Bezprzewodowa komunikacja z PC
Zasilanie – 2 akumulatory typu AA

BieŜnia
Prędkość taśmy regulowana 0,16-19 km/h
Kąt wzniesienia regulowany 0-25%
Automatyczna kalibracja
MoŜliwość współpracy z systemami komputerowymi,
posiadającymi oprogramowanie do realizacji próby wysiłkowej
Łagodny rozruch z pełnym obciąŜeniem
Taśma antypoślizgowa
Długość uŜytkowa pasa bieŜni min. 1600 mm
Szerokość uŜytkowa pasa bieŜni min. 560 mm
Niewielka wysokość pasa bieŜni na podłogą max 200mm
Maksymalne wymiary podstawy bieŜni 2000 x 850 mm
ObciąŜalność min 220 kg
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
Certyfikat CE
Integracja
Wykonawca zapewni integracje danych z zaoferowanych
urządzeń z systemem Zamawiającego w standardzie wymiany
danych medycznych w okresie do 3 m-cy od zakończenia
wdroŜenia. Wszystkie koszty integracji ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi urządzeń i
oprogramowania.
Wykonawca zainstaluje system bazodanowy na serwerze
wirtualnym wskazanym i udostępnionym przez Zamawiającego,
przy czym Zamawiający przygotuje jedynie niezbędne zasoby
sprzętowe na platformie Vmware. Wszelkie oprogramowanie i
licencje systemowe musi dostarczyć Wykonawca. Licencje i
oprogramowanie systemowe, jeśli nie jest wyspecyfikowane
inaczej, musi być bezterminowe i umoŜliwiać pracę sieciową. Na
dostarczonym zestawie komputerowym Wykonawca zainstaluje
zaoferowane oprogramowanie klienckie podłączone do
oprogramowania serwerowego. Dostarczone oprogramowanie
musi mieć moŜliwość rozbudowy o kolejne stanowiska sieciowe.
Wykonawca zapewni 36 m-ce gwarancji na wszystkie
zaoferowane komponenty.

Dostarczony sprzęt musi być wyłącznie nowy (niedopuszczalny jest sprzęt uŜywany lub
demonstrowany w jakikolwiek sposób.

Pakiet nr 2
Aparat EKG

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Aparat EKG

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

szt.

1

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

RAZEM:

Elektrokardiograf
Elektrokardiograf 12 kanałowy z wydrukiem A4 (210mm)
Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany
z aparatem.
Rozmiar ekranu min 7”
Rodzielczość min 800x480
Waga aparatu max. 3,6 kg
Klawiatura funkcyjna oraz ekranowa klawiatura
alfanumeryczna
Czytnik kodu kreskowego umoŜliwiający wprowadzenie danych
pacjenta
MoŜliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowe
Wydruk na papierze termiczny w rolce o szerokości min 212
mm
Przesuw papieru: 5, 12.5, 25, 50, 100 mm/s
Wzmocnienie: 2.5, 5, 10, 20, Auto
Impedancja wejściowa > 50MΩ
CMRR >105 dB
Częstotliwość próbkowania 2000Hz
Filtra zakłóceń sieciowych
Filtr zakłóceń mięśniowych
Filtr dolno-przepustowy 150/100/40 Hz
Filtr anty-dryftowy
Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR
Detekcja pików rozrusznika serca
Automatyczna analiza i interpretacja
Podstawowe pomiary:
HR, PR, QRS, QT/QTc, oś P-R-T
Analiza HRV
MoŜliwość wykonania badania ekg bez wydruku na papierze
termicznym a jedynie wysłanie badania w formie elektronicznej.
Format wydruku:
3 K+1Rytm, 3K+3Rytm, 6K+1Rytm, 12K,
Wydruk długotrwały 1 K (1min, 3min, 5min,10min)
Wydruk w trybie monitorowania rytmu
MoŜliwość rejestracji zapisu EKG do min 4 minut, przegląd
zapisu i moŜliwość wyboru fragmentu do wydruku
Automatyczne wysyłanie wykonanych badań do archiwum na

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

serwerze.
MoŜliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem
Wbudowana baza danych pacjentów min.200 badań
Zapis danych na urządzeniu USB (PenDrive)
MoŜliwość importu danych z pamieci USB
MoŜliwość wyboru lokalizacji archiwum badań (Pamięć
wewnętrzna lub PenDrive)
MoŜliwość wydruku badań z archiwum
Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku.
Kontrola podłączenia kaŜdej elektrody
Współpraca aparatu w sieci komputerowej
MoŜliwość konfiguracji aparatu w sieci komputerowej (IP,
Brama, Maska)
Obsługa DHCP
Eksport zapisów EKG
Dane dostępne w formacie :JPG, PDF, XML, DICOM
Interfejsy min. RJ45, USBx2,
Współpraca z siecią komputerową z moŜliwością podglądu
zapisów ekg w czasie rzeczywistym
z dowolnego stanowiska komputerowego w sieci.
MoŜliwość rozszerzenia funkcji aparatu o spirometrię
Wózek pod aparat
Oprogramowanie do archiwizacji
Automatyczna archiwizacja danych na serwerze
Oprogramowanie do podglądu zapisu EKG z dowolnego
komputera w sieci.
Podgląd zapisu EKG on-line z aparatu EKG
Funkcje pomiarów
Funkcja lupy (powiększenie wybranego fragmentu EKG)
MoŜliwość wprowadzenia opisu badania
Wydruk zapisów EKG na drukarce laserowej

Dostarczony sprzęt musi być wyłącznie nowy (niedopuszczalny jest sprzęt uŜywany lub
demonstrowany w jakikolwiek sposób.

Załącznik nr 2 do SIWZ

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

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

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

O FE RTA
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU
Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na
" Dostawę zestawu urządzeń i oprogramowania do wyposaŜenia oddziału rehabilitacji
kardiologicznej" – Zp/85/PN-76/18.
informujemy, Ŝe składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
..................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................
REGON: .............................................

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

Numer telefonu ..................................... Numer teleksu /fax .....................................
e-mail…………………………………..
Czy wykonawca jest
przedsiębiorstwem :
T /

mikroprzedsiębiorstwem

bądź

małym

lub

średnim

N

3.Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 1
do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za
wynagrodzeniem w kwocie:
dla pakietu nr …….. (naleŜy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca
składa ofertę) :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

Gwarantujemy ….tygodniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia *

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................
(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upowaŜnionych przez Wykonawcę)

*(maksymalny termin dostawy do 6 tygodni)

Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA Nr .....................
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.
Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS
0000046016
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala
a
……………………………………….....
.................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
..................................................................
§1
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na «dostawę
zestawu urządzeń i oprogramowania do wyposaŜenia oddziału rehabilitacji kardiologicznej”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ……….. r., nr ogłoszenia ……………….
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części
umowy.
§2
1.Przedmiotem umowy jest .............(pakiet nr) wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia
................, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej
kwoty ............................zł netto (słownie: ………………………) + VAT w naleŜnej wysokości.
2.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj.: dostarczenia
przedmiotu umowy, jego instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego z
obsługi urządzeń i oprogramowania w terminie do …. tygodni od daty zawarcia umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iŜ dostarczony przedmiot umowy pozostaje nowy i wolny od wad.
§3
1.Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać wszelkie świadectwa i atesty dopuszczające do
uŜytku i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawą z dnia 20 maja
2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) wraz z instrukcją obsługi i uŜytkowania w
formie papierowej i elektronicznej w języku polskim, oprogramowaniem w języku polskim, oraz
wszelką konieczną dokumentacją tj. paszportem technicznym, kartą gwarancyjną, wykazem punktów
serwisowych, kopiami dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym :
Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta
2.Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy jest protokolarne potwierdzenie
przez Zamawiającego jego dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu
Zamawiającego.
3. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie dostawy jest: Pani dr Teresa Nowak – tel. 74/6489956
4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ……………................
§4
1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego

koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości
określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
2.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca
pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, róŜnice w cenie itp ) związane z zakupem
u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
3.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy
przedmiotu umowy z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
4. W przypadku dostawy przedmiotu umowy posiadającego wady Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi o tym Wykonawcę, a ten dokona jego wymiany na pełnowartościowy lub przedmiot
umowy zostanie zwrócony Wykonawcy.
5.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 2 Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej za kaŜdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.
6.Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym (w szczególności koszty transportu
reklamowanej części lub całego przedmiotu umowy) ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zapewni integracje danych z zaoferowanych urządzeń z systemem Zamawiającego
w standardzie wymiany danych medycznych w okresie do 3 m-cy od zakończenia wdroŜenia.
8. Wszystkie koszty integracji ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi urządzeń i oprogramowania.
10. Wykonawca zainstaluje system bazodanowy na serwerze wirtualnym wskazanym i udostępnionym
przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający przygotuje jedynie niezbędne zasoby na platformie
Vmware.
11. Wszelkie oprogramowanie i licencje systemowe dostarcza Wykonawca.
12. Licencje i oprogramowanie systemowe, jeśli nie jest wyspecyfikowane inaczej, musi być
bezterminowe i umoŜliwiać pracę sieciową.
13. Na dostarczonym zestawie komputerowym Wykonawca zainstaluje zaoferowane oprogramowanie
klienckie podłączone do oprogramowania serwerowego.
14. Dostarczone oprogramowanie musi mieć moŜliwość rozbudowy o kolejne stanowiska sieciowe.
15. Wykonawca zapewni 36 m-cy gwarancji na wszystkie zaoferowane komponenty.
16. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie nowy sprzęt (niedopuszczalny jest sprzęt
uŜywany lub demonstrowany w jakikolwiek sposób.
§5
1.Za dostarczenie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę w języku polskim według cen
ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany przez
Zamawiającego, potwierdzający m.in. dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu
Zamawiającego.
§6
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie
z fakturą, w terminie 60 dni od daty dostawy i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP - ..............................................................
3.W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek
w wysokości ustawowej.
4.Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w
trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania niniejszej umowy.

§8
1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w wysokości:
a) 1 % wartości niewykonanej dostawy- za kaŜdy dzień zwłoki w dostawie bieŜącej towaru ;
b) 10 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez
Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyŜszającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego
wynagrodzenia.
§9
1. Umowa moŜe zostać rozwiązana w kaŜdym czasie za zgodą stron.
2.W przypadku nienaleŜytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający moŜe
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
§ 10
1.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od
daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego jego dostawę, instalację,
uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego Zamawiającego.
2. Wykonawca w ramach gwarancji zapewnia:
- bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego ;
- bezpłatne przeglądy okresowe, konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy ;
- bezpłatny przegląd w miesiącu przed zakończeniem gwarancji ;
- części niezbędne do wymiany ;
3.W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuŜszym
niŜ 72 godziny od daty zgłoszenia awarii.
4. Czas usunięcia awarii nie dłuŜszy niŜ 5 dni liczony od momentu podjęcia naprawy.
5. W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 5 dni Wykonawca gwarantuje dostarczenie
zastępczego przedmiotu umowy na czas naprawy.
6. Po trzykrotnej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na Ŝądanie
Zamawiającego wymienić go na nowy.
7. W przypadku 4-krotnej awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje
sie wymienić go na nowy.
8. Wykonawca zapewnia przedłuŜenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy
gwarancyjnej).
9. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych, zuŜywalnych, akcesoriów, osprzętu
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy przez minimum 10 lat od daty jego
dostawy.
10. Zamawiajacy dopuszcza moŜliwość diagnozy, ekspertyzy, bądź naprawy zdalnej sprzętu,
oprogramowania, jeśli to moŜliwe (via internet) wykorzystując wyłącznie zestawione łącze
szyfrowane, bądź poprzez dedykowanego klienta VPN, przekazanego przez Zamawiającego.
§ 11
1.Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w oparciu o przepis art. 145a i 145b
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaŜności.

§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:
- Kodeksu Cywilnego
- Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z 2018 r. poz. 1986).
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje się do realizowania
umowy z zachowaniem tych standardów.
§ 14
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

egzemplarzach,

dwa

egzemplarze

ZAMAWIAJĄCY

dla

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawę zestawu urządzeń i
oprogramowania do wyposaŜenia oddziału rehabilitacji kardiologicznej" – Zp/85/PN-76/18,
prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

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

Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-4

ustawy Pzp.
…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, Ŝe następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/
firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział moŜliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, Ŝe następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………..…. (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawę zestawu urządzeń i
oprogramowania do wyposaŜenia oddziału rehabilitacji kardiologicznej" – Zp/85/PN-76/18.,
prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, Ŝe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach
następującego/ychpodmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

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

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

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

Oświadczenie
Oświadczam, Ŝe wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

______________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niŜ bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

