Wałbrzych 28.05.2019
DZPZ-530-Zp/22/PN-20/19
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawa Lamp bakteriobójczych z osprzętem,
zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników do pomiaru SpO2, jednorazowych rękojeści
staplera edoskopowego, akcesoriów do aparatu do hemofiltracji PRISMAFLEX, zestawów
do nebulizacji, czujników tlenu, układów oddechowych i papierów rejestracyjnych” –
Zp/22/PN-20/19
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. treść:
I.Przedmiot zamówienia
„Dostawa Lamp bakteriobójczych z osprzętem, zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników
do pomiaru SpO2, jednorazowych rękojeści staplera endoskopowego, akcesoriów do aparatu do
hemofiltracji PRISMAFLEX, zestawów do nebulizacji, czujników tlenu, układów
oddechowych”

Liczba pakietów – 10
Pakiet nr 1 – Lampy bakteriobójcze wraz z osprzętem.
Pakiet nr 2 – Zastawki i pierścienie.
Pakiet nr 3 – Jednorazowy czujnik pomiaruSpO2 do pulsoksymetru w technologii NELLCOR
OxiMax dla noworodków i niemowląt.
Pakiet nr 4 – Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego.
Pakiet nr 5 – Akcesoria do aparatu do hemofiltracji PRISMAFLEX.
Pakiet nr 6 – Zestawy do nebulizacji jednorazowego użytku.
Pakiet nr 7 – Maski oraz akcesoria do NWM i bezdechu sennego.
Pakiet nr 8 – Czujnik tlenu do aparatów do znieczuleń.
Pakiet nr 9 – Czujnik tlenu do aparatów do znieczuleń.
Pakiet nr 10 – Układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku do respiratora Newport E
100 M.

Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 4 – 33168000-5 przyrządy do endoskopii
Pakiet nr 7 – 33157100-6 – maski do gazów medycznych

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 załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
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Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust. 1, pkt. 22 Pzp 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.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące akceptacji projektu umowy stanowi załącznik nr 7.
Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl stanowi załącznik nr 8.
Zamawiający może zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa, ust. 1 Pzp.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych maksymalna liczna pakietów na które
zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy – 10pakietów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający informuje, że komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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 możliwość 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, że:
•

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 Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74 648-96-96;
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 „Dostawa Lamp bakteriobójczych z
osprzętem, zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników do pomiaru SpO2, jednorazowych
rękojeści staplera endoskopowego, akcesoriów do aparatu do hemofiltracji PRISMAFLEX,
zestawów do nebulizacji, czujników tlenu, układów oddechowych - Zp/22/PN-20/19
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. 2018.1986), 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 jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
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•
•
•
-

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III. Termin wykonania zamówienia
dla pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, - sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;
dla pakietu nr 7, 8, 9, 10 - sukcesywnie przez okres 24 miesięcy 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 i/lub 4 ustawy Pzp
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają co najmniej dwie dostawy w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności materiałów
medycznych, tj. w zakresie pakietu nr od 1 do 10 materiał medyczny.
V. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu
l.p Nazwa warunku
Sposób oceny warunku
.
na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których przekazania
zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. :
Potwierdzenie
1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw
spełniania przez
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na
1.
Wykonawcę
podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem
warunków udziału
przedmiotowi zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń
w postępowaniu
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
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2.

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 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
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, tj. posiadają co najmniej dwie dostawy w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w
szczególności tj. w zakresie pakietu nr od 1 do 10 materiał medyczny na
kwotę minimum :
dla pakietu nr 1 – 38 500,00 zł;
dla pakietu nr 2 – 11 250,00 zł;
dla pakietu nr 3 – 30 000,00 zł;
dla pakietu nr 4 – 34 500,00 zł;
dla pakietu nr 5 – 50 000,00 zł;
dla pakietu nr 6 – 7 000,00 zł;
dla pakietu nr 7 – 27 500,00 zł;
dla pakietu nr 8 – 1 200,00 zł;
dla pakietu nr 9 – 4 000,00 zł;
dla pakietu nr 10 – 7 000,00 zł;
każda z dostaw;
na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których zostanie
wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z
art 26 ustawy p.z.p, lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p tj.:1) posiadanie odpisu z
właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na
podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Potwierdzenie
braku podstaw do potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wykluczenia
zgodnie z art. 24 ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
ust. 1 pkt. 12-23 porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
oraz ust. 5 pkt. 1 należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
i/lub 4
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
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organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
–na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
A) Jeżeli 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:
a) ppkt. 1, 2, 3, 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- ppkt. 1- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert),
- ppkt. 2, 3 - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),
- ppkt. 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku takiego rejestru , inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 1
i/lub 4 ustawy Pzp.
B. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 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, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
C. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może 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.
VII. Wadium
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
dla pakietu nr 1 – 1 900,00 zł.
dla pakietu nr 2 – 560,00 zł.
dla pakietu nr 3 – 1 500,00 zł.
dla pakietu nr 4 – 1 700,00 zł.
dla pakietu nr 5 – 2 500,00 zł.
dla pakietu nr 6 – 350,00 zł.
dla pakietu nr 7 – 1 400,00 zł.
dla pakietu nr 8 –
60,00 zł.
dla pakietu nr 9 – 200,00 zł
dla pakietu nr 10 – 350,00 zł
DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form:
1) pieniądzu,
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Lp.
1.

2.

3.

4.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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. z 2018r., poz. 110, 650, 1000 i 1669)
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi
posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
Informacje dodatkowe:
• Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
• W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego Santander Bank Polska S.A. O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217
6005 2413 0000.
• Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób : WADIUM – nr zamówienia – nazwa
postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
• Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku
Zamawiającego.
W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest
załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej.
Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot
zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu
wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Tak wnoszone wadium
powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania
ofert
Wadium zostanie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
XI. A. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p lub Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p.
Nazwa (rodzaj) dokumentu
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Wykaz dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
6

5.
6.

7.

8.

9.

oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
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 jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu , tj. posiadają co najmniej dwie dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, a w szczególności tj. w zakresie pakietu nr od 1 do 10 materiał medyczny na
kwotę minimum:
dla pakietu nr 1 – 38 500,00 zł;
dla pakietu nr 2 – 11 250,00 zł;
dla pakietu nr 3 – 30 000,00 zł;
dla pakietu nr 4 – 34 500,00 zł;
dla pakietu nr 5 – 50 000,00 zł;
dla pakietu nr 6 – 7 000,00 zł;
dla pakietu nr 7 – 27 500,00 zł;
dla pakietu nr 8 – 1 200,00 zł;
dla pakietu nr 9 – 4 000,00 zł;
dla pakietu nr 10 – 7 000,00 zł;
każda z dostaw;
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp
Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP
zgodnie
z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2019.175).
Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego
pakietu dotyczy dany opis, fotografia (katalog).
Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z Załącznikiem nr 1
do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia
wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki
którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość.
Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty
sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez
osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
1
Lampy bakteriobójcze wraz z osprzętem

L.p:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asortyment
Lampa bakteriobójcza przepływowa duża naścienna z licznikiem
Lampa bakteriobójcza przepływowa mała naścienna z licznikiem
Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna przepływowa naścienna z
dwoma licznikami
Lampa bakteriobójcza mobilna mała
Lampa bakteriobójcza mobilna duża
Licznik do lampy bakteriobójczej
Filtr do lampy bakteriobójczej
Wkład do lampy bakteriobójczej
Wentylator do lampy bakteriobójczej
RAZEM:

RAZEM CENA CENA WARTOŚĆ WARTOŚĆ
Producent
szt.
netto brutto
Netto
brutto
20
12
8
2
1
63
614
215
108
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Lampa bakteriobójcza przepływowa duża naścienna z licznikiem

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17

Parametry techniczne
Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w
obecności personelu i pacjentów
Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas
pracy lampy.
Napięcie zasilania
Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne
Element emitujący promieniowanie UV-C

Trwałość promiennika
Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C
Minimalna wydajność wentylatora
Dezynfekowana kubatura
Powierzchnia (zasięg) działania lampy
Licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem
4-polowym LED z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany
promiennika
Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego
Masa
Wymiana filtra bez użycia narzędzi
Zapasowe filtry
Montaż do ściany z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów
(efekt solidnego/stabilnego umocowania lampy na ścianie) lub
przejezdna.
Deklaracja Zgodności

Potwierdzenie
TAK
TAK
230V, 50Hz
max. 115 VA
2 x TUV 55W
PHILIPS lub
równoważna
min 8000 h
TAK
199 m³/h
45-90 m³
18-36 m²
TAK

I
max. 9,5 kg
TAK
min. 5 szt.
TAK

TAK

Lampa bakteriobójcza przepływowa mała naścienna z licznikiem

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Parametry techniczne
Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w
obecności personelu i pacjentów
Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas
pracy lampy.
Napięcie zasilania
Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne
Element emitujący promieniowanie UV-C

Trwałość promiennika
Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C
Minimalna wydajność wentylatora
Dezynfekowana kubatura
Powierzchnia (zasięg) działania lampy
Licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem
4-polowym LED z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany
promiennika

Potwierdzenie
TAK
TAK
230V, 50Hz
max. 75 VA
2 x TUV 30W
PHILIPS lub
równoważna
min 8000 h
TAK
min. 132 m³/h
25-50 m³
10-20 m²
TAK
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12
13
14
15
16

17

Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego
Masa
Wymiana filtra bez użycia narzędzi
Zapasowe filtry
Montaż do ściany z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów
(efekt solidnego/stabilnego umocowania lampy na ścianie) lub
przejezdna.
Deklaracja Zgodności

I
max. 9 kg
TAK
min. 5 szt.
TAK

TAK

Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna przepływowa naścienna z dwoma licznikami

1
2
3
4
5

Parametry techniczne
Funkcja pierwszaprzepływowa z wymuszonym obiegiem
powietrza może być używana w obecności personelu
Funkcja druga zewnętrzny promiennik bezpośredniego
działania (użytkowanie bez obecności ludzi)
Napięcie zasilania
Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne
Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C

Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Trwałość promiennika
Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C
Osłona promiennika zewnętrznego przed stłuczeniem
Minimalna wydajność wentylatora
Dezynfekowana kubatura
Powierzchnia (zasięg) działania lampy
Dwa liczniki czasu pracy promienników
Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego
Typ obudowy
Masa
Wymiana filtra bez użycia narzędzi
Zapasowe filtry
Montaż do sufitu z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów
(efekt solidnego/stabilnego umocowania lampy na suficie)
Deklaracja Zgodności

Potwierdzenie
TAK
TAK
230V, 50Hz
max. 145 VA
2 x TUV 55W
PHILIPS lub
równoważna
1 x TUV 55W
PHILIPS lub
równoważna
min 8000 h
TAK
TAK
min. 199 m³/h
45-90 m³
18-36 m²
TAK
I
IP 20
max. 9,5 kg
TAK
min. 5 szt.
TAK
TAK
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Pakiet nr 2
Zastawki i pierścienie

L.
P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNO ILOŚĆ CEN CENA WARTOŚ
ST
12 m-cy
A
BRUTT Ć NETTO
MIARY
NET
O
TO

Zastawka Ahmeda model FP7Wykonana z elastycznego silikonu
do zastosowań medycznych. Zawór
silikonowy z membraną z
elastomeru szerokość 13,00mm,
1. długość 16,00 mm, długość rurki
25,00 mm, powierzchnia zaworu
184,00 mm kwadratowych,
wewnętrzna średnica rurki 0.305
mm, zewnętrzna średnica rurki
0,635

szt.

6

Dotorebkowy pierścień napinajacy,
wykonany z materiału PMMA ,
2. posiada 2 otwory, o średnicy
11,0mm, 12,0mm, 12,5mm,
13,0mm, 13,5 mm, 14,0mm

op.

36

Dotorebkowy pierścień napinajacy,
wykonany z materiału PMMA ,
3. posiada 3 otwory, o średnicy
11,0mm, 12,0mm, 12,5mm,
13,0mm, 13,5 mm, 14,0mm

op.

5

WARTOŚ
Ć
BRUTTO

PRODUC
ENT

RAZEM :
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Pakiet nr 3

Jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru w Technologii NELLCOR OxiMax dla
noworodków i niemowląt.
J.m.

Ilość na
12 m-cy

Czujnik jednorazowego
użytku do pomiaru
saturacji dla noworodków
<3 kg> i dorosłych >40 kg

szt.

2 500

Czujnik jednorazowego
użytku do pomiaru
saturacji dla niemowląt od
3 do 20 kg

szt.

1 000

LP Asortyment szczegółowy
1

2

Cena
Netto

Cena
Brutto

Wartość
Netto

Wartość
Brutto

Producent

RAZEM:
Parametry:
Czujnik jednorazowy sterylny, bezlateksowy, technologia OxiMax, cyfrowa i analogowa kalibracja
czujnika, w kształcie litery L, długość kabla 50-90 cm, warstwa samoprzylepna wykonana
z materiału eliminującego podrażnienia skóry noworodka i wcześniaka. Czujnik prawidłowo
identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii.
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Pakiet nr 4
Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego

L.
P.

1.

2.

JEDN. ILOŚĆ CENA
MIAR 12 M- NETT
Y
CY
O

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków wykonujących zespolenie
o długości 60 mm, posiadająca dwie
dźwignie zamykającą i spustową.
Długość ramienia 28, 34 lub 44 cm.
(Zamawiający każdorazowo określi
rozmiar staplera przy składaniu
zamówienia.)
Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na długości 60 mm,
ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki cienkiej (
wysokość zszywki 1 mm po
zamknięciu), ładunki do tkanki
standardowej ( wysokość zszywki
1,5 mm po zamknięciu), ładunki do
tkanki pośredniej (wysokość
zszywki po zamknięciu 1,8 mm),
ładunki do ECR60W, ECR60B,
ECR60D, ECR60G tkanki grubej (
wysokość zszywki 2 mm po
zamknięciu). Wszystkie ładunki
przechodzące przez trokar o
średnicy 12 mm. (Zamawiający
każdorazowo określi rozmiar
ładunku przy składaniu
zamówienia.)

szt.

15

szt.

96

CENA
BRUT
TO

WART WARTOŚ
Ć
PRODUCE
OŚĆ
NT
NETTO BRUTTO

RAZEM :
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Pakiet nr 5
Akcesoria do aparatu do hemofiltracji PRISMAFLEX

L.P.

1.

2.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY
ST 150 - filtr
przeznaczony do
ciągłego kontrolowania
gospodarki płynowej i
leczenia
nerkozatępczego,
połączony na stałe do
linii dostępu krwi, linii
zwrotu krwi, linii
dopływu dializatu oraz
linii odprowadzającej
zużyty płyn.
TPE 2000 - Zestaw
składający się z filtra
osocza* (wykonanego z
pustych w środku
włókien
polipropylenowych)
oraz drenów, służący
do przeprowadzania
plazmaferezy
leczniczej, a więc jego
użycie jest wskazane w
przypadku chorób, które
wymagają usunięcia
składników osocza.

JEDNOST ILOŚĆ CENA
CENA WARTOŚĆ WARTOŚĆ
MIARY
12 m- NETTO BRUTTO NETTO
BRUTTO PRODUCENT
cy

szt.

120

szt.

50

3.

Linia wapnia

szt.

200

4.

Worek na dializat o
pojemności 5 l

szt.

50

5.

Worek na dializat o
pojemności 9 l

szt.

20

szt.

50

6.

Łącznik Y do
recyrkulacji

RAZEM :

Sprzęt kompatybilny z posiadanym przez oddział aparatem PRISMAFLEX.
Możliwość realizacji zamówienia do 8 godz. w pilnych przypadkach.
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Pakiet nr 6
Zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

L.
P.

1.

JEDNO ILOŚĆ
ST
12 MMIARY
CE

Nebulizator – komplet (dren, maska
lub ustnik, pojemnik na lek) w
zależności od potrzeb.

szt.

CEN
A
NET
TO

CENA
BRUT
TO

WARTO WARTOŚ
ŚĆ
Ć
PRODUCE
NETTO BRUTTO
NT

5 000

RAZEM :

Opis produktu :
-

Nebulizator jednorazowego użytku ;
W komplecie : pokrywka z wylotem powietrza ;
Rozpylacz z efektywnym wytwarzaniem aerosolu (system kanalikowy ułatwiający lepsze
wchłanianie mgiełki nebulizacyjnej do płuc) ;
Przegroda ;
Komora leku ;
Produkt bez latexu ;
Mała objętość pozostałości leku po nebulizacji ;
Krótki czas podawania leku < 7 min. ;
Maska do inhalatora dla dorosłych lub dzieci, mocowana na gumki, z wysokiej jakości
tworzywa, dobrze dopasowująca się do twarzy ;
Rozmiar masek dla noworodkow, dzieci i dorosłych S, M, L, XL ;
Ustanik typa fajka ;
Ilość poszczególnych typów nebulizatorów (maska/ustnik, dorosły/dziecko) – w zależności od
aktualnego zapotrzebowania ;
Kompatybilny z posiadanymi inhalatorami ;
Pakowany pojedyńczo ;
Opatrzony datą ważności na każdym opakowaniu ;
Sterylny ;
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Pakiet nr 7
Maski oraz akcesoria do NWM (Nieinwazyjna Wentylacja Mechaniczna) i bezdechu sennego.

L.
P.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNO ILOŚĆ
ST
24 MMIARY
CE

Maska AMARA Full Face
(dostępność w rozmiarze S – L)
Maska MIRAGE QUATTRO
(dostępność w rozmiarze S – L)
Maska AMARA VIEW
(dostępność w rozmiarze S – L)
Maska AMARA AIR FIT 10
(dostępność w rozmiarze S – L)
Maska DREAM WEAR FULL
FACE
(dostępność w rozmiarze S – L)
Maska WEINMAN JOYCE ONE
ustno – nosowa uniwersalna
Maska WEINMAN JOYCE silk gel
ustno - nosowa
Układ do respiratora Trilogy/Bipap
jednoramienny dł. 180 cm.
Port tlenowy

szt.

30

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

10

szt.

5

szt.

5

szt.

30

szt.

20

CEN
A
NET
TO

CENA
BRUT
TO

WARTO WARTOŚ
ŚĆ
Ć
PRODUCE
NETTO BRUTTO
NT

Części zużywalne, wymienne :
10
11

Kołnierz do maski AMARA Full
Face (S – L)
Uprząż do maski AMARA Full
Face

szt.

10

szt.

10

RAZEM :
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Pakiet nr 8
Czujniki tlenu PRIMUS

L.
P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Czujnik tlenu do pomiaru stężenia O2
w aparatach do znieczuleń
Primus firmy Drager

JED
N.
MIA
RY

ILOŚĆ
24 MCE

szt.

8

CEN
A
NET
TO

CENA
BRUT
TO

WARTO WARTOŚ
ŚĆ
Ć
PRODUCE
NETTO BRUTTO
NT

RAZEM :
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Pakiet nr 9
Czujniki tlenu FABIUS

L.
P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Czujnik tlenu do pomiaru stężenia O2
w aparatach do znieczuleń Fabius
firmy Drager

JED
N.
MIA
RY

ILOŚĆ
24 MCE

szt.

6

CEN
A
NET
TO

CENA
BRUT
TO

WARTO WARTOŚ
ŚĆ
Ć
PRODUCE
NETTO BRUTTO
NT

RAZEM :
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Pakiet nr 10

Układ oddechowy dla dorosłych, jednorazowego użytku do respiratora Newport E 100 M
(sterylny, pakowany pojedynczo).

ASORTYMENT

JEDNO ILOŚĆ
ST
24 MMIARY
CE

SZCZEGÓŁOWY

L.
P.

1.

Układ oddechowy dla dorosłych,
jednorazowego użytku do
respiratora Newport E 100 M
(sterylny, pakowany pojedynczo).

szt.

200

2.

Zatyczka, kapturek zabezpieczający
układ oddechowy do respiratora
Newport E 100 M (sterylny,
pakowany pojedynczo)

szt.

200

CEN
A
NET
TO

CENA
BRUT
TO

WARTO WARTOŚ
ŚĆ
Ć
PRODUCE
NETTO BRUTTO
NT

RAZEM :

Parametry:

-

Jednorazowego użytku
Dla dorosłych
Z pułapką wodną na wdechu i wydechu
Sterylny
Pakowany pojedyńczo
Kompatybilny z respiratorem Newport E 100 M.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

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

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

(pieczątka Wykonawcy)
(miejscowość i data)

O F E R TA
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na „Dostawa Lamp
bakteriobójczych z osprzętem, zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników do pomiaru
SpO2, jednorazowych rękojeści staplera endoskopowego, akcesoriów do aparatu do
hemofiltracji PRISMAFLEX, zestawów do nebulizacji, czujników tlenu, układów
oddechowych” – Zp/22-PN/20/19

informujemy, że 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 mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem :
T / N
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3.Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie
formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:
dla pakietu nr …….. (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa
ofertę) :
„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................
................................................................................... złotych),
podatek VAT – …….. %: .................. PLN,
„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................
.................................................................................................... złotych).

4. Gwarantujemy ……. dniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących
liczony od momentu przyjęcia zamówienia*.

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................
(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)
.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób
upoważnionych przez Wykonawcę)

21

Załącznik nr 3a do SIWZ dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,

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 „Dostawa
Lamp bakteriobójczych z osprzętem, zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników do
pomiaru SpO2, jednorazowych rękojeści staplera endoskopowego, akcesoriów do aparatu do
hemofiltracji PRISMAFLEX, zestawów do nebulizacji, czujników tlenu, układów
oddechowych” ” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu
20.05.2019 r., nr ogłoszenia 2019/S 096-231557.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części
umowy.
§2
1.Przedmiotem umowy są dostawy ....... (pakiet nr ...) wyszczególnione w ofercie przetargowej z dnia
................, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej
kwoty ............................zł netto (słownie: ………………………) + VAT w należnej wysokości.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca
wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
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§3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres
obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem, e-mailem
lub telefonicznie.
§4

1.Towar, 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.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towar posiadający świadectwa i atesty
dopuszczające do użytku oraz minimalny 12 – miesięczny okres ważności od daty dostawy.
3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:
a)dla zamówień bieżących – do ...................... dni, liczony od momentu przyjęcia zamówienia
b)dla zamówień na cito - do 48 godzin
4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt. a i b,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp )
związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy
5.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia zgodnie z § 8 umowy.
6.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od
daty dostawy przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury za pośrednictwem faxu potwierdzonego
pisemnie.
7.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego
wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez
Zamawiającego.
§5

1.Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen
jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
2. Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru umowy
przetargowej oraz numeru pakietu.
3.Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie
przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§6
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1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą,
w terminie 60 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca oświadcza, że 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 może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią
w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
a) 1 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej
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
przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1.

ogólnych

odszkodowania

4.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego
wynagrodzenia.
§9

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........................ do dnia ...................(12 miesięcy).
2.Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3.W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
§ 10

1.Zamawiający przewiduje możliwość 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.
§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
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§ 12

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, że 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.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

egzemplarzach,

dwa

egzemplarze

dla

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3b do SIWZ dotyczy pakietu nr 7, 8, 9, 10
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 „Dostawa
Lamp bakteriobójczych z osprzętem, zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników do
pomiaru SpO2, jednorazowych rękojeści staplera endoskopowego, akcesoriów do aparatu do
hemofiltracji PRISMAFLEX, zestawów do nebulizacji, czujników tlenu, układów
oddechowych” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu
20.05.2019 r., nr ogłoszenia 2019/S 096-231557.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części
umowy.
§2
1.Przedmiotem umowy są dostawy ..................(pakiet nr ............. ) wyszczególnione w ofercie
przetargowej z dnia ................, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie
przekraczającej kwoty ............................zł netto (słownie: ………………………) + VAT w należnej
wysokości.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca
wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres
obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem, e-mailem
lub telefonicznie.
§4
1.Towar, 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.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towar posiadający świadectwa i atesty
dopuszczające do użytku oraz minimalny 12 – miesięczny okres ważności od daty dostawy.
3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:
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a)dla zamówień bieżących – do ...................... dni, liczony od momentu przyjęcia zamówienia
b)dla zamówień na cito - do 48 godzin
4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt. a i b,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp )
związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
5.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.
6.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od
daty dostawy przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury za pośrednictwem faxu potwierdzonego
pisemnie.
7.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego
wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez
Zamawiającego.
§5
1.Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen
jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
2. Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru umowy
przetargowej oraz numeru pakietu.
3.Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie
przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.
§6
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą, w
terminie 60 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca oświadcza, że 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 może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w
trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
§8
1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
1 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru ;
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
przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1
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4.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego
wynagrodzenia.
§9
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ......... do dnia ..................... (24 miesiące).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3.W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę cen o których mowa w § 2 ust. 1 tylko i wyłącznie w ściśle
uzasadnionych przypadkach, tj:
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paźniernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- zmiany stawek podatku od towarów i usług.
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) o pracowniczych
planach kapitałowych.
Jeżeli w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
§ 10
1. Zamawiający przewiduje możliwość 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.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
§ 12
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, że 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.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

egzemplarzach,

dwa

egzemplarze

dla

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 5 do SIWZ

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

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

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa
Lamp bakteriobójczych z osprzętem, zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników do
pomiaru SpO2, jednorazowych rękojeści staplera edoskopowego, akcesoriów do aparatu do
hemofiltracji PRISMAFLEX, zestawów do nebulizacji, czujników tlenu, układów
oddechowych” – Zp/22/PN-20/19, niniejszym oświadczamy, iż nie orzeczono wobec nas tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 22 Pzp.

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