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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

 

PRZETARG   NIEOGRANICZONY 
 

 

 

 

ZAKUP  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO 

NA  POTRZEBY 

ZESPOŁU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  ŁĘCZYCY 

 

 

 

 

 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty dla ZOZ w Łęczycy 

i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do innych celów. 

Opracowanie niniejsze nie może być powielane i ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu. 

Zamawiający nie wyraża zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w dokumentacji przetargowej niniejszego postępowania 
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Informacje wstępne 
 

Numer i tytuł postępowania.  

 

Tytuł:   

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 
 

Nr:   ZOZ.ZP.391- 8/18 

 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się 

na ten znak  i tytuł. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221 000  

EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 

1579 tekst jednolity) – zwanej dalej: Ustawą. 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 

 

 

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony 

zdrowia, Działanie 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego w ramach Konkursu Nr POIS.09.01.00-00-0234/17– 

tytuł Projektu: Poprawa wyposażenia oraz funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy celem zwiększenia dostępności oraz skuteczności 

udzielania świadczeń ratowniczych w zdarzeniach nagłych” 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi : 

- podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,  

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:  

 

Rozdział I  -  Instrukcja dla Wykonawcy 

Rozdział II  -  Projekt umowy  

Rozdział III  -  Formularz oferty, 

Rozdział IV   -  Oświadczenia 

Rozdział V   -  Opis oczekiwanych parametrów techniczno-użytkowych 

 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  

Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną za 

ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

 

Adres strony internetowej Zamawiającego – www.zozleczyca.pl  

Adres poczty e-mail Zamawiającego – zozleczy@zozleczyca.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.zozleczyca.pl/
mailto:zozleczy@zozleczyca.pl
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ROZDZIAŁ I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 
 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy;  99-100   Łęczyca,  ul. Zachodnia 6, tel. 24 388 2601 , zwany dalej  

„Zamawiającym”. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego sprzętu medycznego: 

- Tomograf komputerowy – 1 kpl 

- Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej – 1 kpl 

- Aparat do znieczulenia – 1 kpl 

 

Parametry techniczno-użytkowe oczekiwane przez Zamawiającego oraz sposób  szczegółowo opisano w 

załącznikach do SIWZ. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt wraz z towarzyszącymi mu urządzeniami do 

ZOZ w Łęczycy, zainstaluje ten sprzęt oraz w/w urządzenia, dokona niezbędnej regulacji i pomiarów celem 

doprowadzenia parametrów do pełnej użyteczności medycznej związanej z obsługą diagnostyczną pacjentów, a 

także przeszkoli personel wyznaczony przez Zamawiającego do pracy przy tym sprzęcie w zakresie jego obsługi 

 
Ogólny zakres zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia: 

- zakup sprzętu medycznego, 
- transport urządzeń na miejsce montażu (zalecane wcześniejsze zapoznanie się oferentów z miejscem montażu), 
- montaż urządzeń, 
- uruchomienie zamontowanego sprzętu wraz ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi; 
- testowanie weryfikacyjne i kalibracja, 
- przeprowadzenie wraz z Zamawiającym odbioru przedmiotu zamówienia i podpisanie protokołu odbioru, 
- szkolenie personelu w zakresie użytkowania i obsługi technicznej urządzeń , 
- przedłożenie przy odbiorze dokumentów potwierdzających przeprowadzenie określonych w umowie szkoleń 

wymaganych umową i stosownymi przepisami instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, 
- utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania gwarancji, 
- zapewnienie możliwości zakupu przez Zamawiającego wszelkich materiałów eksploatacyjnych (w tym 

materiałów jednorazowych) niezbędnych do prawidłowego korzystania z urządzeń, 
- przeprowadzanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) podstawowych i specjalistycznych. 

 
Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane wymagania 
techniczno-użytkowe sprzętu  przedstawione są w załącznikach nr 6 do SIWZ  
 
Oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji min. 2018. Nie dopuszcza się 
oferowania aparatów będących prototypami. 
 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę sprzętu, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie 
spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację 
oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania.  
Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 
3.2 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

3.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod rygorem odrzucenia oferta musi by złożona na 

całość, czyli pełen zakres zamówienia. 

3.4 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w sytuacjach, gdy wystąpi konieczność 

uzupełnienia sprzętu z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć. Zakres dodatkowych 

zamówień nie może przekroczyć 5% całości zamówienia. 

3.5 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

3.6 Ilość części: 3: 
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- Zadanie 1 – Zakup tomografu komputerowego – 1 kpl 

- Zadanie 2 – Zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej – 1 kpl 

- Zadanie 3 – Zakup aparatu do znieczulenia – 1 kpl 

3.6.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. na wybrane zadania, które zostały opisane w 

załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji. Każde oznaczone zadanie jest niepodzielne i Wykonawca 

zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania. 

Oferta może być złożona na całość, czyli wszystkie zadania lub na części, czyli zadania wybrane przez 

Wykonawcę. 

3.6.2 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną własną ofertę.  

Oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w ramach tego samego zadania podlegają 

odrzuceniu. 

3.6.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert zamiennych lub równoważnych) - po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Dostawa sprzętu, jego zamontowanie i uruchomienie oraz doprowadzenie do stanu pełnej użyteczności i 
przeszkolenie personelu wyznaczonego do pracy na tym sprzęcie leży po stronie Wykonawcy. 
 

Kod słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33100000 (urządzenia medyczne).  
- 33115000 (urządzenia do tomografii) 
- 33112200 (aparaty ultrasonograficzne) 
- 33172100 (urządzenia do anestezji) 

Wartość zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy,  
tj. 221 tys. euro. 
 

4. Termin wykonania zamówienia 
 
Termin dostawy nie może być dłuższy niż: 

- 60 dni dla zadania 1 
- 45 dni dla zadania 2 
- 30 dni dla zadania 3 

termin dostawy liczony będzie od daty podpisania umowy. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 

postepowaniu dotyczące:  

5.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  

Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 

posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej w 

zakresie uprawnień dot. poszczególnych części zamówienia 

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 

wskazanych w p. 6.1 SIWZ. 

5.1.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w 

sytuacje ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia oraz gdy 

Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na całość wartości składanej oferty (brutto) lecz z sumą 

gwarancyjną nie mniejszej niż 50 000 zł na poszczególne części zamówienia  

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
wskazanych w p. 6.1 SIWZ 

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
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Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca posiada lub dysponuje 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w ramach 
poszczególnych części zamówienia. 
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
wskazanych w p. 6.1 SIWZ. 

5.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat - lub w krótszym 

okresie wynikającym z czasu prowadzenia działalności - przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

wykonał co najmniej 2 dostawy, których przedmiot był analogiczny z niniejszym zamówieniem o wartości 

porównywalnej ze złożoną ofertą - w ramach poszczególnych części zamówienia. 

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów wskazanych w p. 6.1 SIWZ 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1, dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach potwierdzających 
spełnianie warunków udziału. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów. 
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez 
osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w pkt 5.1, mogą 
spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak, by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców 
były spełnione łącznie.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w° postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższe warunki udziału muszą spełniać łącznie 
wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, zaś niepodleganie wykluczeniu musi dotyczyć każdego z wykonawców 
występujących wspólnie. 

 
Ocena spełniania warunków udziału będzie dokonana w oparciu o oświadczenie wykonawcy złożone w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 

dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia  

- dalej JEDZ (Dz. Urz. UE L 3/16), przy czym w przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie 

znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - należy wypełnić odpowiednio w zakresie związanym z wymaganymi 

oświadczeniami i dokumentami dotyczącymi stosownych warunków podmiotowych uczestnictwa w postępowaniu i 

braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia na potrzeby niniejszego 

postępowania składa się w formie pisemnej. 

Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia 

kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu), składa jeden jednolity europejski dokument zamówienia.  

Jeżeli wykonawca korzysta z podwykonawców lub z zasobów innych podmiotów, to przestawia również JEDZ 

dotyczące tych podwykonawców lub podmiotów. 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 

będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie  

z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

następujących przesłanek 

5.2.1 nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu 

5.2.2 należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, chyba że 
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wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 

przedstawi oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, 

którzy złożyli oferty odrębne. 

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

6.1 Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzania, iż nie podlega 

on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  Zamawiający będzie żądał przedstawienia 

następujących dokumentów: 

6.1.1 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp – należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku - 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 

6.1.2 koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności objętej niniejszym postępowaniem lub 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub 

handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

6.1.3 opłaconej polisy (na całość wartości składanej oferty (brutto) lecz nie mniejszej niż 50 000-zł na 

poszczególne części zamówienia), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

Suma gwarancyjna w polisie OC na jedno zdarzenie nie mniejsza niż 50 000,-zł.  

Polisa powinna obejmować co najmniej odpowiedzialność deliktową, kontraktową i OC za produkt. 

– jeżeli aktualna polisa nie obejmuje całego okresu planowanego trwania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, że na brakujący okres przedłuży polisę na tych samych 

warunkach, a po jej zawarciu dostarczy kopię tej polisy, Zamawiającemu, 

6.1.4 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia 

dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. 

6.1.5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 - należy przedstawić w formie 

oryginału wg załączonego druku  - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ; 

6.1.6 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, - należy przedstawić 

zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp w formie oryginału wg załączonego druku - ZAŁĄCZNIK NR 4 do 

SIWZ (składany 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp). 

6.1.7 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - 

należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

6.1.8 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - 

należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

 

6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, dokumenty, o których mowa powyżej, składa każdy z nich, z tym, że oświadczenie, o którym 

mowa w pkt 6.1.1 mogą oni złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez 

Pełnomocnika lub przez każdego z ww. Wykonawców). 

 



 

 
ZOZ.ZP.391-8/18 

7 

6.3 Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  z postępowania na podstawie 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku gdy: 

6.3.1 Wykonawca powołuje się w JEDZ na dostępność tych dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych 

bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej i wskazuje te bazy danych, a Zamawiający 

samodzielnie może pobrać te dokumenty, 

6.3.2 Wykonawca powołuje się na dokumenty, które są już w posiadaniu Zamawiającego. 

 

7. Wykaz pozostałych dokumentów, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych 

ofertach: 
 

7.1 Wypełniony FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – wraz z Tabelami oczekiwanych 

parametrów techniczno-użytkowych – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – należy przedstawić w formie oryginału 

zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale III do SIWZ. 

7.2 Dowód wniesienia wadium.  

Wadium wniesione w pieniądzu - przelewem - należy dołączyć do oferty kserokopię potwierdzenia 

dokonanego przelewu, lub wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu. 

Wadium wniesione w pozostałych przypadkach -  należy dołączyć oryginał dokumentu wystawionego na 

rzecz zamawiającego. 

7.3 Oświadczenie o podatku VAT – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału 

zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale IV do SIWZ. 

7.4 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 

pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie 

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

7.5 W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do 

oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich  w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 
8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

8.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 

8.1 SIWZ. 

8.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację 

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

stronie internetowej, zamieści na tej stronie. 

8.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a 

jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

8.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp prowadzi się 

z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 

8.7 Zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną lub 

faksem jako sposobem pomocniczym do podniesienia szybkości procedowania. Tak przekazana 

korespondencja będzie przez Zamawiającego traktowana jako niezobowiązująca informacja o mającej 

nadejść właściwej korespondencji pisemnej.  Zamawiający żąda od Wykonawców, aby tak przekazana 

korespondencja była niezwłocznie potwierdzona  w formie pisemnej przekazanej pocztą konwencjonalną. 
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Korespondencję przekazaną telefaksem lub drogą elektroniczną uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej 

treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

Zamawiający nie zajmie stanowiska w żadnej sprawie zgłoszonej przez Wykonawcę, jeżeli korespondencja 

skierowana w innej niż pisemna formie nie zostanie potwierdzona pisemnie w ciągu 3 dni. 

8.8 Oświadczenia, dokumenty i oferta mogą być przekazywane tylko w formie pisemnej. 

8.9 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są :  

- Kontakt merytoryczny: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa i Rehabilitacji  (nadzór merytoryczny),  tel. 24 
388 2601 wewn. 107,   
w godz. 900 - 1000. 

- Kontakt formalno-prawny: Specjalista ds. Zamówień Publicznych  (prowadzenie procedury przetargowej), 
tel. 24 388 2601 wewn. 205,  w godz. 900 - 1000, faks. 24 388 2264, e-mail: zozleczy@zozleczyca.pl 

 

9. Wadium 
9.1 Wadium przetargowe na całość zamówienia (wszystkie zadania) zostało wyznaczone na kwotę 86 000,-zł 

słownie: (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy) 

W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium: 

Zadanie   1 – 70 000,-zł 
Zadanie   2 – 12 000,-zł 
Zadanie   3 – 4 000,-zł 

9.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert, potwierdzenie zapłaty wadium należy dołączyć do 

oferty. 

9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

9.3.1 w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7046 6420 0002. 

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

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

9.3.3 w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych; 

9.3.4 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 42, 

poz. 275  z późn. zm.). 

9.4 Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 12:00 

9.5 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. 

9.6 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

9.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy. 

9.8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

9.9 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

9.10 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

9.11 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w niniejszej SIWZ, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do 

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

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

9.12 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

− odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  

− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy.  

 

10. Termin związania ofertą 
10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
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10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

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

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

niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

10.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty 
11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących  

załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  powinna zawierać: 

11.2.1 FORMULARZ OFERTY (opracowany wg. załącznika nr 1 do SIWZ) - zarejestrowaną nazwę 

Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer 

REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr 

telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (opracowany zgodnie z Formularzem Oferty - wg. zał. nr 1), 

11.2.2 wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia  wyszczególnione w pkt 6 i 7 SIWZ. 

11.2.3 Dowód wniesienia wadium 

11.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

11.4 Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

11.5 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem 

bądź niezmywalnym atramentem. 

11.6 Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w 

sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był 

opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.  

11.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące 

ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

11.8 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom.  

11.9 Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym w „Formularzu oferty”), iż Zamawiający 

nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), pod 

warunkiem jednak, że wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone w osobnym, 

wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów 

określonych jako niejawne. 

Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na 

podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy, art. 96 ust. 3 ustawy) lub odrębnych przepisów, 

Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający 

ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie 

informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.  

11.10 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem 

terminu składania ofert. 

11.11 Powiadomienie/oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i 

formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych 

dokumentów –wykonawca powinien te dokumenty złożyć.  
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11.12 Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie 

terminu do wniesienia odwołania, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. W 

przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającego na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania 

- Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod 

uwagę , a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu. 

11.13 Mile widziane będzie, obok formy pisemnej, złożenie załączników do SIWZ oznaczonych jako nr 1 oraz 6 w 

formie elektronicznej na płycie CD ROM w formacie umożliwiającym edycję i akceptowanym przez MS Word 

i Excel. 

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
12.1 Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz 

napisem: 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO  NA POTRZEBY ZOZ W ŁĘCZYCY 

 

Nie otwierać przed .........................2018 r. godz. ..................... 

 

12.2 Ofertę należy złożyć w: Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (Sekretariat: pok. 22)  nie później niż do 

27.04.2018 r.   do godz. 12:00  

12.3 Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 27.04.2018 r. o godz. 12:30 Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Łęczycy (budynek główny,  pok. 24). 

 

 

13. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert 

13.1 Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 

13.2 Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 

− cena: 60 % 

− parametry techniczno-użytkowe - 40% 
 

Cena: ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostawą sprzętu, zamontowaniem we 

wskazanym miejscu i uruchomieniem, przeszkoleniem personelu wyznaczonego do pracy na tym sprzęcie oraz 

doprowadzeniem do pełnej użyteczności związanej z diagnostyką pacjentów - w tym załączenie właściwej 

dokumentacji. Najwyżej oceniona będzie oferta z najniższą ceną - najniższy całkowity koszt zamówienia. 

Pozostałe – proporcjonalnie niżej. 

Parametry techniczno-użytkowe: przy ocenie parametrów techniczno-użytkowych przyznawane będą punkty - 
punktacja za poszczególne parametry podana jest w zał. nr 6 do SIWZ. Parametry będą oceniane w zależności 
od oczekiwań Zamawiającego według ustalonej punktacji. Zamawiający najwyżej oceni ofertę ze sprzętem 
spełniającym wszystkie oczekiwane parametry techniczno-użytkowe i otrzyma maksymalną ilość punków 
przewidzianych do uzyskania. Pozostałe – proporcjonalnie niżej. 

UWAGA: urządzenie musi spełniać wszystkie graniczne warunki techniczno-użytkowe opisane w zał. nr 6 
SIWZ. Niespełnienie choćby jednego warunku spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej 
warunków SIWZ. 
 

Sposób obliczania wartości punktowej 
 
Punktacja obliczana będzie wg następujących zasad: 
 

- wartość punktowa ceny: 
 

WC = 60 x Cn / Cb 
gdzie: 
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Cb  - cena badanej oferty (zł), 
Cn  - najkorzystniejsza cena spośród ważnych ofert (najniższa), 

 
WT = 40 x To / Tn 

gdzie: 
To - punkty przyznane za parametry techniczno-użytkowe badanej oferty, 
Tn - maksymalna ilość punktów przewidziana za najkorzystniejsze parametry techniczno-użytkowe 
spośród ważnych ofert, 

 
Ocena końcowa oferty 
 
Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyska największą ocenę łączną W, tj.  liczbę punktów 
obliczoną wg następującego algorytmu: 

W = WC + WT 
 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.  
Uwaga: Obliczanie oceny punktowej Ofert będzie dokonywane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 
Uwaga :  
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postepowaniu (zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp). 
2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający 
zbada, czy wykonawca, który złożył najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał umowę na 

warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy (z 

uwzględnieniem poprawek i uzupełnień wprowadzonych w trakcie wyjaśniania zapisów SIWZ podczas prowadzenia 

postępowania), w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ustala 

się na 3% wartości zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, 

poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Zamawiający nie przewiduje 

innej formy wniesienia zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwróci 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy 

Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwróci oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z 

oryginałem. Jeśli żądanie takie nie zostanie przedstawione, wydanie oryginału nastąpi po upływie okresu na jaki 

wniesione zostało zabezpieczenie. 

 

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

umowy w sprawie zamówienia 
Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze 

umowy – Rozdział II. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

17.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 
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17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również 

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

17.3 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 18.1  i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu. 

17.3.1 Odwołanie: 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 

zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 

6) Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 

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

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.3.2 Skarga do sądu: 

1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. 

zm.) o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

6) Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp. 
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ROZDZIAŁ II 
 
 

UMOWA     (projekt) 

kupna-sprzedaży 
 
zawarta w dniu ...................... w Łęczycy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy 
przy ul. Zachodniej 6 zwanym dalej „Kupującym” 
reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Andrzeja Pietruszkę 

 
a firmą ........................................................................................................................ 

z siedzibą pod adresem: ............................................................................................. 

zwanym dalej „Sprzedającym", 

reprezentowaną przez:   ........................................................................................... 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o przyjętą ofertę przetargową Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści: 
 
 

§ 1 

Przedmiot umowy obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem do Kupującego towaru w postaci sprzętu medycznego w 
postaci …………………………………………………………………… wraz z niezbędnym do jego funkcjonowania 
sprzętem towarzyszącym o parametrach wymienionych szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz w złożonej ofercie przetargowej. 
Sprzedający na swój koszt dostarczy, zainstaluje i uruchomi dostarczony sprzęt w miejscu wskazanym przez 
Kupującego, dokona niezbędnej regulacji i pomiarów celem doprowadzenia parametrów do pełnej użyteczności 
medycznej związanej z obsługą diagnostyczną pacjentów, a także przeszkoli personel wyznaczony przez 
Kupującego do pracy przy tym sprzęcie w zakresie jego obsługi. 
 

§ 2 

1. Sprzęt zostanie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony przez Sprzedającego w terminie nie później niż 
…………. dni od daty podpisania umowy. 

2. Sprzedający dostarczy urządzenia kompletne i z wyposażeniem zgodnie z ofertą przetargową, gotowe do pracy 
po uruchomieniu bez dodatkowych zakupów i inwestycji, doprowadzenie do pełnej użyteczności związanej z 
obsługą i diagnostyką pacjentów. 

 
§ 3 

1. Sprzedający dostarczy sprzęt do siedziby Kupującego wraz z wymaganymi dokumentami w polskiej wersji 
językowej: 
- dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo i jakość wyrobu medycznego; 
- karty gwarancyjne; 
- dokumentacja techniczną sprzętu; 
- instrukcje obsługi sprzętu; 
- wykaz autoryzowanych serwisów; 
- specyfikacje katalogowe sprzętu; 
- wykaz materiałów zużywalnych do bieżącej eksploatacji; 
- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym  

i pogwarancyjnym. 

2. Odbiór przedmiotu umowy będzie miał formę protokolarną. 
 

§ 4 

Ogólne warunki gwarancji i serwisowania: 
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1. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu w okresie gwarancji, a 
szczególnie za bezawaryjne funkcjonowania urządzeń oraz ich bezwzględną stabilność parametrów techniczno-
użytkowych. 

2. Sprzedający gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest nowy i odpowiada wymaganiom określonym w zarządzeniu 
MZ oraz że zostanie zainstalowany bez żadnych uszkodzeń. 

1. Sprzedający udziela gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie sprzętu przez okres................. miesięcy, licząc 
od daty odbioru przedmiotu umowy. 
Gwarancją objęte jest bezawaryjne funkcjonowania urządzeń oraz ich bezwzględna stabilność parametrów 
techniczno-użytkowych. 
W ramach czynności przekazania sprzętu Sprzedający zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów 
stanowiących zobowiązania gwarancyjne przekazywanego sprzętu. 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji, jeśli są one 
spowodowane niedostosowaniem się Kupującego do wymagań dostarczonej instrukcji obsługi. 

4. Sprzedający zapewnia serwis w okresie gwarancji oraz serwis pogwarancyjny. 

5. Czas reakcji serwisowej w okresie objętym gwarancją i poza gwarancją w przypadku awarii urządzenia wynosił 
będzie nie dłużej niż 48 godzin od chwili zgłoszenia do podjęcia naprawy. 

6. W okresie gwarancji w przypadku konieczności naprawy urządzenia trwającej dłużej niż 3 dni, Sprzedający 
zapewni na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zakupione. 

7. W przypadku wystąpienia ponad 3 - krotnej konieczności naprawy tego samego podzespołu lub elementu w 
okresie gwarancyjnym, Sprzedający zobowiązuje się wymienić podzespół lub element na nowy.  

8. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 3 dni, niezależnie od przyczyn, powoduje 
przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. 

9. W przypadku nie dotrzymania 14 dniowego okresu naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym Sprzedający 
zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe w ciągu 30 dni od przekazania Sprzedającemu urządzenia do 
naprawy. 

10. Pozostałe zobowiązania Sprzedającego w zakresie gwarancji i warunków serwisu wynikają z informacji 
zawartych w złożonej ofercie przetargowej. 

11. Kupujący zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnienia wynikającego z art. 579 Kodeksu Cywilnego tj. 
korzystania z rękojmi niezależnie od gwarancji. 

 
§ 5 

1. Sprzedający dołączy karty gwarancyjne do każdego osobno wyspecyfikowanego sprzętu. 

2. W przypadku, gdy na podstawie umowy z producentem kupującemu przysługują inne warunki gwarancji w 
stosunku do zawartych w powyższych zapisach pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. 

 
§ 6 

1. Wartość kontraktu wynosi : 

- wartość netto: ......................-zł (słownie złotych: ...........................................................) 

- wartość brutto: ......................-zł (słownie złotych: ..........................................................) 

- podatek VAT:  ...........-zł (słownie złotych: ......................................................................) 

2. Sprzedający pokryje: 
- koszty transportu do siedziby Kupującego; 
- koszty ubezpieczenia dostawy do czasu oddania sprzętu do eksploatacji,  
- koszty zainstalowania dostarczonego sprzętu, jego uruchomienia i przeszkolenia personelu, 
- pozostałe koszty poniesione przez Sprzedającego celem wykonania kontraktu. 

 
§ 7 

Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto Sprzedającego wskazane na fakturze w 
terminie ……………… dni od daty przedłożenia faktury. 
 

§ 9 

Sprzedający zapłaci kary umowne: 
- za opóźnienie terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od dnia następnego po terminie odbioru przedmiotu umowy; 
- za opóźnienie terminu reakcji serwisowej, 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 

następnego po ustalonym terminie reakcji serwisowej. 
 

§ 10 
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1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Sprzedający składa zabezpieczenie w wysokości 3 % 
wartości  niniejszej umowy co odpowiada kwocie ..........................-zł (słownie złotych: 
.....................................................................................................). 

2. Sprzedający składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
................................................................................. 

3. Kupujący zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

4. Koszty operacji związanych z powyższymi czynnościami w całości obciążają Sprzedającego. 
 

§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

2. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów na tle wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywały 
je w trybie rokowań, a po wyczerpaniu tego trybu, strony ustalają wyłączna właściwość miejscową sądu wg. 
siedziby Kupującego. 

3. Ewentualne zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą wystąpić 
jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

SPRZEDAJĄCY      KUPUJĄCY 

 
 
 
 
 

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

.................................................    ................................................. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

ROZDZIAŁ III 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

……………………………………….. 
 ( nazwa firmy ) 

 
 
Dane Wykonawcy: 

1. zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: .................................................................................................... 

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

2. kod pocztowy: ......................., miejscowość: .........................................................................,  

3. ulica: ..............................................................................................................................................., 

4. nr domu: ........................,  nr lokalu: .............................., 

5. województwo: ........................................................, powiat: ........................................................., 

6. nr telefonu: ........................................,  nr faksu: .................................., 

7. internet:  http:// ................................,  e-mail: ................................................, 

8. REGON: ..........................................,  NIP: ......................................., 

9. nr konta bankowego, na które będą przekazywane płatności z tytułu realizowania zamówienia: 

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

10. reprezentant Wykonawcy uprawomocniony do występowania w jego imieniu w niniejszym przetargu:  

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

11. reprezentant Wykonawcy uprawomocniony do podpisania umowy w jego imieniu: 

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

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy 
ul. Zachodnia  6 
99-100    Łęczyca 

 
 
 

O F E R T A 
 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na 

 

ZAKUP  SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
NA  POTRZEBY  ZESPOŁU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  ŁĘCZYCY 

 
oferujemy Państwu, dokonanie transakcji za kwotę: 
 
- tomograf komputerowy: 

netto ............................ zł 
 
słownie złotych: ................................................................................................................. 

 
 

brutto ............................ zł 
 
słownie złotych: ................................................................................................................. 
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podatek VAT: ........................ zł 
 
słownie złotych: ................................................................................................................. 
 
 
- aparat do diagnostyki ultrasonograficznej: 
 
 

netto ............................ zł 
 
słownie złotych: ................................................................................................................. 

 
 

brutto ............................ zł 
 
słownie złotych: ................................................................................................................. 
 
 
podatek VAT: ........................ zł 
 
słownie złotych: ................................................................................................................. 
 
 
- aparat do znieczulenia: 
 
 

netto ............................ zł 
 
słownie złotych: ................................................................................................................. 
 
 

brutto ............................ zł 
 
słownie złotych: ................................................................................................................. 
 
 
podatek VAT: ........................ zł 
 
słownie złotych: ................................................................................................................. 
 
 
Cena obejmuje wszystkie składniki związane z zakupem i dostarczeniem do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 
przy ul. Zachodniej 6 sprzętu wskazanego w ofercie wraz z towarzyszącymi mu urządzeniami, zainstalowanie tego 
sprzętu oraz w/w urządzeń, dokonanie niezbędnej regulacji i pomiarów celem doprowadzenia parametrów do pełnej 
użyteczności medycznej związanej z obsługą diagnostyczną pacjentów, a także przeszkolenie personelu 
wyznaczonego przez Zamawiającego do pracy przy tym sprzęcie w zakresie jego obsługi. 

Szczegółowy opis oferowanego sprzętu wraz z wyszczególnionymi parametrami stanowiącymi wymogi graniczne i 
dane techniczno-użytkowe przedstawia tabela nr ............. stanowiące integralna część oferty. 

Okres gwarancji …………………………… 

Termin przekazania sprzętu do użytkowania  ……………………………… 

Warunki płatności …………………….................................................................................…… 

 

Sprzedający zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Oświadczamy, że: 
1. w cenę zostały wkalkulowane wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w związku z dostarczeniem, 

zamontowaniem we wskazanym miejscu i uruchomieniem urządzenia, przeszkoleniem personelu wyznaczonego 
do pracy na tym sprzęcie oraz doprowadzeniem do pełnej użyteczności związanej z diagnostyką pacjentów, 

2. oferowany sprzęt posiada aktualne wymagane w Polsce świadectwa rejestracji. Świadectwa rejestracji zostały 
dołączone do oferty i stanowią jej integralną część, 

3. zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentami przetargowymi i nie wnosimy 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
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4. zawarty w SIWZ projekt umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
tj. 60 dni od daty wyznaczonej jako koniec terminu składania ofert, 

6. zamówienie zamierzamy zrealizować sami / z następującymi podwykonawcami* 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Wadium w kwocie ........................... zł zostało wniesione w dniu ........................... 
w formie ........................................................................................................................ 

Zobowiązujemy się realizować zamówienie na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

.......................................... 
 ( miejscowość,  data  ) 

 
(*niepotrzebne skreślić)    
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody(*)  na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych dokumentacji 
związanej z niniejszym postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm). 
 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 
(*niepotrzebne skreślić)    
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ROZDZIAŁ IV -  OŚWIADCZENIA 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY 
(w sprawie braku podstaw do wykluczenia) 

 

 

 

Oświadczam w imieniu firmy……………………………………………., że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY 
(w sprawie spełnianie warunków udziału w postępowaniu) 

 

 

 

Oświadczamy w imieniu firmy……………………………………………., że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania 

przetargowego pn. „ Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ”: 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia 

3. posiadam/y wiedzę i doświadczenie gwarantujące należyte wykonanie zamówienia; 

4. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia; 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  

……………………………………………………………………..….………………………………………………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k. 

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY * 
 (w sprawie przynależność do grupy kapitałowej) 

 

 

 

Oświadczam/-y w imieniu firmy……………………………………………., że  

1. nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym 
postępowaniu., w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) 

2. należymy** do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu.: 

Nazwa tego Wykonawcy: …………………………………………………………………… 

3. Do niniejszego Oświadczenia dołączam następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą wymienionym 
powyżej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:*** 

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

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

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

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

Instrukcja wypełniania: 
* Wykonawca nienależący do grupy kapitałowej wypełnia punkt 1, wykreślając jednocześnie zapisy pkt 2 
** Wykonawca należący do grupy kapitałowej wypełnia informację w pkt 2, wykreślając jednocześnie zapisy pkt 1 
*** Pkt 3 Wykonawca może wypełnić zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp lub wpisać „nie dotyczy”. 
Po wypełnieniu Oświadczenia zgodnie z powyższą instrukcją Wykonawca składa podpis w wyznaczonym miejscu. 
 

UWAGA: Wykonawca składa niniejsze Oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

 

 

...................................................... 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, w imieniu firmy……………………………………………., że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

WYKAZ  OCZEKIWANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH 
 

 

 
załączone do SIWZ w formacie tabel z opisami parametrów techniczno-użytkowych 

 

 

 
 


