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I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 

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

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

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) dalej 
jako „ustawa” lub „uPzp”, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 221 000 euro. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 10/ZP/19. 
3. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany wyżej numer postępowania we 

wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania. 
4. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa uPzp. Zamawiający najpierw 

dokona oceny ofert pod kątem kryteriów oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego - przenośnego zestawu ratunkowego 

- 1 kpl., szkolenie i usługa gwarancyjna. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w formularzu cenowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Oferowany w postępowaniu przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 z późn. zm.). 
5. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym 

kanale sprzedaży. 
6. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego zamówienia musi być fabrycznie nowy, 

nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot 
umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie 
zastosowane przez producenta). 

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

8. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub 
pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z 
zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZ określenia 
wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z 
wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych 
parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. 

9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

10. Oferowany przedmiot zamówienia, musi być na dzień składania ofert dopuszczony do sprzedaży i 
produkcji, jak również w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do 
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wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wymaganie to musi być spełnione również w dniu realizacji 
dostawy po podpisaniu umowy. 

11. Przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE. 
12. Okres gwarancji dla sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia musi wynosić 

minimum 24 miesiące, od daty odbioru przedmiotu umowy stwierdzonego Protokołem Odbioru. 
13. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 

Publicznych CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne. 
 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w 

SIWZ sposób wykonania zamówienia (składania ofert wariantowych). 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp. 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

uPzp. 
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z 

kluczowymi częściami zamówienia na dostawy. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy 

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)–23) uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 
1 uPzp; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. 
poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018r. 
poz. 1263 i 1669), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2)  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria , zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r 
poz. 703 i 1277); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798, 650, 1637 i 
1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w oparciu o przesłankę z art. 24 ust. 
5 pkt 1 uPzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 oraz z 2018r. poz. 149, 398, 1544 i 
1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 
2017r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018r. poz. 398, 685, 1544 i 1629). 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
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4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) – 20) lub 
ust. 5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z ust. 3) 
powyżej. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 
 
VIII. PODWYKONAWCY 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 
uPzp wobec tego podwykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców. 

 
IX. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
1. Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w SIWZ, tj. Aktualne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 12)-22) i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. Dokument należy złożyć w oryginale. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Forma dokumentów: Oświadczenie, o którym 
mowa powyżej, musi być złożone w formie oryginału. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w Rozdz. IX ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest 
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
Rozdziale IX ust. 1 SIWZ. 

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Forma dokumentu: Oświadczenie, o którym 
mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału. 
 
Uwaga: 
- Niniejszego oświadczenia (wypełnionego załącznika nr 4 do SIWZ) nie należy składać razem  
z ofertą. Aby oświadczenie było skutecznie złożone, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert  
(art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.) 
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy  
z Wykonawców. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 

1) Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 
a) 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 uPzp.  

2) Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, Wykonawca składa: 

a) Dokument potwierdzający, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny spełnia wymogi 
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019r., poz. 175 z późn. 
zm.) 

-  dokument potwierdzający zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (o 
wprowadzeniu do obrotu lub do używania wyrobu) lub dokument potwierdzający 
dokonanie przeniesienia danych z dotychczasowego rejestru (druk zgłoszenia, 
powiadomienia, wniosek o przeniesienie danych lub urzędowe potwierdzenie wpisu do 
bazy danych prowadzone przez ww. Prezesa), jeśli przepisy ustawy o wyrobach 
medycznych wymagają zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia danych, a w 
przypadku wyrobów nie podlegających temu obowiązkowi – oświadczenie o przyczynach 
braku zgłoszenia / powiadomienia / przeniesienia danych, z odpowiednim odwołaniem się 
do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 
175 z późn. zm.).  

 
Forma dokumentów: Dokumenty, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 

8.  Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX ust. 7 pkt. 1) lit. a) SIWZ składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 



 7 

upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt. 1) powyżej, 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. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w Rozdz. IX ust. 7 pkt. 1) lit. a) SIWZ w formie elektronicznej pod określonym adresem 
internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z 
tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 
z poź. zm.) – dalej jako „Rozporządzenie”). 

11. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące wykonawcy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

12. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa ust. 9 składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2,  
§5 i §7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 oraz ust. 6 SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty,  
o których mowa w Rozdz. IX ust. 7 pkt.1) lit. a) składa każdy z nich. 
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X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  
SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ (również w przypadku 
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp), dla których Prawodawca 
przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem 
sprawy: 10/ZP/19. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 
01 – 755 Warszawa. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@wiml.waw.pl, a faksem na  
nr 261 852 715. 

5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: mgr Beata Stoś tel. 261 852 309 poniedziałek 
– piątek, godz. 8.00 – 15.00. 

6. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia za pomocą poczty 
elektronicznej albo faxu, druga strona na żądanie strony przekazującej, niezwłocznie potwierdza 
fakt jego otrzymania. 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 
zamawiającego: www.wiml.waw.pl 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę 

koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty; 
2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 

3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w 
przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, 
adresu e-mail lub numeru sprawy. 

10. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 
Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne 
formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej 
siedzibie. 

 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
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ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Oferta powinna zawierać:  

1) formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca może 
złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie 
informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty); 

2) formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca może złożyć 
ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje 
wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza cenowego); 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie; 

4) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ; 
5) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy); 

2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku 
polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie 
elektronicznej. 

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

4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze 
lub maszynie do pisania. 

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

6. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze 
lub maszynie do pisania. 

7. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte 
lub zbindowane). 

8. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: 
 

 OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
 NR POSTĘPOWANIA: 10/ZP/19 
 NIE OTWIERAĆ PRZED 01.08.2019r. godz. 11.00, 
 NAZWA I ADRES WYKONAWCY, 
 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 
Warszawa – PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr 37 
 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie ofert. 
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, także w przypadku, gdy bierze udział w postępowaniu 

wspólnie z innym Wykonawcą (-ami). W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej 
oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę samodzielnie bądź wspólnie z innymi 
Wykonawcami będą odrzucone. 

11. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem 
Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na 
identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być 
przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy 
Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, 
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z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej 
podpis. 

12. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert 

określonym w niniejszej SIWZ. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno 
być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: 
„Dostawa sprzętu medycznego” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo 
napisem odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu 
oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub 
wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

14. W ofercie Wykonawca poda: 
a) ceny jednostkowe, wartość netto, stawkę podatku VAT oraz wartość brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu cenowym.  
b) wyrażony w dniach termin realizacji przedmiotu zamówienia; 
c) wyrażony w miesiącach okres gwarancji. 

15. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2018r., poz. 419 ze zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej 
„tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien 
umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony 
oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do 
powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający 
będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w 
związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

17. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

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

w Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37, nie później niż do dnia 01.08.2019r. do godz. 
10.00. 

2. Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może 
przekraczać terminów wskazanych w Rozdziale XIV pkt. 1. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie (bez otwierania). 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.08.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  

ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (parter). 
5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.wiml.waw.pl informacje 

dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
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XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 

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

2. Cenę oferty należy podać z zachowaniem następujących zasad: 
1) wartość netto = cena jednostkowa netto x ilość; 
2) wartość brutto = wartość netto powiększona o stawkę podatku VAT; 
3) wartość oferty = suma wartości brutto. 

3. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i 
ostateczny, zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem 
wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wszystkich 
opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania dostarczonych środków. 

4. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny 
podane w formularzu powinny być podane w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
6. Cena całkowita oferty brutto oraz poszczególne ceny jednostkowe brutto oferowane przez 

Wykonawcę są ostateczne, nie podlegają negocjacjom i obowiązują przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

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

8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT,  
w formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy 
ust. 7. 

9. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2018 r. 
poz. 167 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności 
przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia 
należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania  u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia 
tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło). 

10.  Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 
 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

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

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 
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Cena       60% (60 pkt) 
Termin realizacji zamówienia   20% (20 pkt) 
Okres gwarancji     20% (20 pkt) 
Razem       100% (100pkt) 

 
 
2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 60 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez 
wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania o oceny ofert, a każda 
następna według poniższego wzoru: 

 
 
 

najniższa oferowana cena brutto spośród ofert niepodlegających  
odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali  

wykluczeniu w danym etapie badania oceny ofert 
  

cena brutto badanej oferty 
 
 
 
3. W kryterium Termin realizacji zamówienia (T) (liczony w dniach kalendarzowych) oferta może 

uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca 
najkrótszy termin realizacji zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych 
przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania oceny ofert, a każda 
następna według poniższego wzoru: 

 
najkrótszy termin realizacji zamówienia, spośród ofert  
niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, 

którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania oceny ofert 
  
termin realizacji zamówienia badanej oferty 

 
 
1) Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy i nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy. 

2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia, oferta zostanie 
odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art.89 ust.1 pkt.2) ustawy Pzp. 

3) W przypadku wpisania więcej niż 60 dni kalendarzowych lub mniej niż 10 dni 
kalendarzowych, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89ust.1 
pkt.2) ustawy Pzp. 

4) Zamawiający wymaga podania terminu realizacji zamówienia w pełnych dniach 
kalendarzowych. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia w 
niepełnych dniach, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art.89 
ust.1 pkt.2) ustawy Pzp. 

 
 
4. W kryterium Okres gwarancji (G) (liczony w miesiącach) oferta może uzyskać maksymalnie 20 

pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, 
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali 
wykluczeniu w danym etapie badania oceny ofert, a każda następna według poniższego wzoru: 

 
 

C =  x 60 pkt. 

T =  x 20 pkt. 
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 okres gwarancji badanej oferty, spośród ofert  
niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, 

którzy nie   podlegali wykluczeniu w danym etapie badania oceny ofert 
 
 najdłuższy okres gwarancji  

 
 
1) Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji i nie więcej niż  

60 miesięcznego okresu gwarancji. Gwarancja liczona będzie od daty odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy. 

2) W przypadku braku wpisania w ofercie oferowanego okresu gwarancji lub zaoferowania 
okresu gwarancji krótszego niż minimalny dopuszczalny (tj. mniej niż 24 miesiące), oferta 
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art.89 ust.1 pkt.2) ustawy Pzp. 

3) W przypadku podania wartości większej niż dopuszczalna maksymalna wartość (powyżej 60 
miesięcy), Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów, a do obliczeń (i do umowy z 
Wykonawcą) przyjmie maksymalną dopuszczalną wartość. 

4) Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.  
 
 
 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą 

sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, terminie realizacji zamówienia i okresie gwarancji. 
6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja obliczona ze 

wzorów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg poniższych zasad: 
a) jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3,albo 4 to zaokrąglamy w dół.  
b) jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę. 

 
 
 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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

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

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

 
XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

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

 
1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w – załączniku nr 5 do SIWZ  
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

G =  x 20 pkt. 
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XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Terminy wniesienia odwołania: 
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5. dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10. dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5. dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) powyżej wnosi się w 
terminie 5. dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
 15. dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia; 
 1. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 

Działu VI ustawy Pzp. 
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7. dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
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skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z poźn. zm.) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
 
XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ 

ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Działając w oparciu o przepis art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące 

zmiany umowy: 
1) zmianę zaoferowanego produktu w przypadku wycofania przez Wykonawcę lub producenta 

produktu objętego przedmiotem umowy i wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta na 
rynek polski nowego produktu pod warunkiem, że nowy produkt odpowiada produktowi 
wycofanemu oraz może być stosowany w miejsce produktu wycofanego, co Wykonawca 
potwierdzi pisemnym oświadczeniem, a łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia 
nowego produktu nie przekroczy kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego 
ofercie, 

2) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania 
zmian w umowie w szczególności zmiany podatku VAT, o ile zmiany te mają bezpośredni 
wpływ na postanowienia umowy. 

3. Zmiany umowy nie mogą powodować zmiany charakteru całego zamówienia przez zastąpienie 
zamówienia innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 2 oraz wystąpienie 
strony powołującej się na warunek z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany. 

 
 
XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej  
ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, adres strony internetowej: www.wiml.waw.pl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej  
jest p. Artur Kostowski, adres e-mial: iodo@wiml.waw.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
„Dostawa sprzętu medycznego, znak sprawy 10/ZP/19”, a w przypadku danych osobowych 
przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana  - także na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji umowy; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

5) 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 



 16 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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 (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym 
Zamawiający zawrze umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 
XXIII. ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – formularz cenowy 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 4 – oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5 – wzór umowy 
 
 
 
 

 

                                                           
1 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. 
2 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. 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie 
Ustawa: „Prawo Zamówień Publicznych” oraz Kodeks Cywilny 
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Załącznik nr 1 
do SIWZ 

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

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 
medycznego, nr sprawy: 10/ZP/19: 
 
 
Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... reprezentując  
 
Wykonawcę (nazwa i adres) ......................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca: 
 
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę *(niepotrzebne pozycje skreślić): 

 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Stawka podatku VAT %: …………… % 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Udziela ……. miesięcznej gwarancji (min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy) od daty odbioru 
ostatecznego przedmiotu umowy. 
Oferuje termin realizacji zamówienia …… dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni 
kalendarzowych i nie krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy). 
 
 
 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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2. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w 
SIWZ. 

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

oraz warunki opisane we wzorze umowy. 
5. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia 

zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6. Informuje, że wybór oferty: 

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

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (niepotrzebne 
skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy): 

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

   

 

 
7. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia 

powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy): 
 

Część przedmiotu zamówienia powierzana 
do wykonania podwykonawcy 

Nazwa podwykonawcy Określenie części zamówienia 
powierzanej do wykonania 

podwykonawcom (% lub w zł) 
   

 
 

 
8. Zgodnie z Rozdz. IX ust. 9 SIWZ wskazuje dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub 

dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych: 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu  
(lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w 

SIWZ np. Rozdz. IX ust. 7 SIWZ): 

Adres strony internetowej ogólnodostępnej  
i bezpłatnej bazy danych 

  

 
12. Informacje dotyczące Wykonawcy: 
Informacje ogólne3: Odpowiedź4: 
Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? [] Tak [] Nie 
Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ? [] Tak [] Nie 
 
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 5 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 6 

                                                           
3 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 
36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 
milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
4 Zaznaczyć właściwe. 
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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14. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.  
15. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy 

podpisaniu umowy będą: 
a) (imię i nazwisko) ......................................................... (zajmowane stanowisko)........................... 

b) (imię i nazwisko)........................................................... (zajmowane stanowisko)........................... 

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

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

 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1. ........................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................ 

(…) 
 

___________________, dnia _______________ 
 

___________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

                                                                                                                                                                                                          
6 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 

 



 

 

załącznik nr 2  
do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 
 

Lp. Nazwa Ilość 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

VAT 
% 

Wartość  
brutto 

1 Przenośny zestaw ratunkowy 1 kpl     
 Razem    
 
 
Lp. 

 
PARAMETRY URZĄDZENIA WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
PARAMETR 

WYMAGANY 
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 

PARAMETRU WYMAGANEGO w 
zakresie przedmiotu zamówienia 

oferowanego przez Wykonawcę (należy 
wskazać TAK/NIE) 

wypełnia Wykonawca 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1 Oferowany zestaw fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, nie 

rekondycjonowany, nie powystawowy 
Tak Wymagane  

POMPA STRZYKAWKOWA 
2 Obsługiwane strzykawki  10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml Tak Wymagane  
3 Programowane jednostki g, mg, µg, ng, IU, mmol Tak Wymagane  

4 Prędkość infuzji 0,1-1500 ml/h Tak Wymagane  
5 Objętość infuzji 0,1- 999,9 ml/1000-9999 ml Tak Wymagane  
6 Programowany czas infuzji 1 min-99h 55min Tak Wymagane  
7 Programowany bolus manualny oraz automatyczny z prędkością 

w zakresie 0,1-1500 ml/h 
Tak Wymagane  

8 Historia i zapis zdarzeń min. 1000 zdarzeń Tak Wymagane  
9 Monochormatyczny wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 

95/25 mm 
Tak Wymagane  

10 Obsługa pompy max. 11 przycisków funkcyjnych, brak 
klawiatury numerycznej 

Tak Wymagane  

11 Automatycznie przełączający się tryb nocny Tak Wymagane  
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12 Alarmy wizualne oraz dźwiękowe Tak Wymagane  
13 Pozycja strzykawki, pusta strzykawka, za wysokie ciśnienie, 

pusta bateria, bliski koniec infuzji, przekroczony limit  
Tak Wymagane  

14 Programowany limit ciśnienia okluzji od 200-1200 mBa Tak Wymagane  
15 Wbudowany akumulator NiMH czas pracy z akumulatora 

Min. 9h przy prędkości 5 ml/h 
Tak Wymagane  

16 Waga z akumulatorem 
Nie więcej niż 2 kg 

Tak Wymagane  

17 Możliwość mocowania w stacjach dokujących Tak Wymagane  
18 Możliwość rozbudowy o tryb TIVA Tak Wymagane  
RESPIRATOR MRI 
19 Tryb pracy CMV, IMV, CPAP, Pressure Limit Tak Wymagane  
20 Maska twarzowa CPAP, maska do wentylacji ciśnieniowej lub 

objętościowej przy użyciu ET- tube 
Tak Wymagane  

21 Stężenie tlenu min. 2 poziomy: 65% oraz 100% Tak Wymagane  
22 Regulacja PEEP/CPAP min. 0 do 20 cm H2O Tak Wymagane  
23 Przepływ przy oddechach spontanicznych min. do 140 l/min Tak Wymagane  

24 Możliwość  pracy w środowisku MRI    

25 Waga max. 3 kg Tak Wymagane  
26 Pneumatyczne alarmy dźwiękowe i wizualne  Tak Wymagane  
27 Niski poziom gazów oraz alarm rozłączenia układu pacjenta Tak Wymagane  
DEFIBRYLATOR Z POMIAREM NIBP ORAZ SPO2 

28 Defibrylacja dwufazowa w technologii redukującej efekty 
uboczne stosowania wysokich energii. 

Tak Wymagane  

29 Łyżki do defibrylacji dorosłych i dzieci (zintegrowane) ze 
wskaźnikiem jakości kontaktu ze skórą pacjenta 

Tak Wymagane  

30 Energia maksymalna defibrylacji 200J. Zalecana energia 
wyładowania dla dorosłych 150J, dla dzieci i niemowląt 50J.  

   

31 Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie 1-200J.  Tak Wymagane  
32 Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 6 sekund.  Tak Wymagane  
33 Defibrylacja ręczna – sterowanie ładowaniem i defibrylacją za 

pomocą łyżek. 
Tak Wymagane  

34 Defibrylacja półautomatyczna (AED) – sterowanie ładowaniem 
i defibrylacją z panelu aparatu.  

Tak Wymagane  
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35 Dedykowany przycisk do przełączania na tryb dziecięcy z 
automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we 
wszystkich trybach oraz zmianą poziomu wyładowania w trybie 
AED.  

Tak Wymagane  

36 Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące 
proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, 
zgodne z wytycznymi ERC/PRC.  

Tak Wymagane  

37 Ekran monitora – kolorowy TFT LCD o przekątnej min. 7’’. 
Prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i fal 
dynamicznych (min. 3 kanały).  

Tak Wymagane  

38 Niska waga (bez akumulatora) – poniżej 6 kg. Zintegrowany 
uchwyt do przenoszenia.  

Tak Wymagane  

39 Możliwość wykonania kardiowersji synchronizowanej zapisem z 
łyżek bądź z elektrod defibrylacyjnych. Możliwość 
synchronizacji sygnału EKG z zewnętrznego kardiomonitora. 

Tak Wymagane  

40 Monitorowanie EKG - minimum 3 odprowadzenia.  
W zestawie kabel EKG 3-odpr. jednoczęściowy.  

Tak Wymagane  

41 Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 20-350 ud/min.  Tak Wymagane  
42 Wzmocnienie sygnału EKG co najmniej od 0,25 do 4,0 cm/mV 

ustawiane ręcznie oraz automatycznie.  
Tak Wymagane  

43 Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu; alarmy; co najmniej 
5 typów arytmii. 

Tak Wymagane  

Saturacja krwi tętniczej SpO2     
44 Zakres pomiaru saturacji minimum 70 – 100%, dokładność nie 

gorsza niż +/- 2%.  
Tak Wymagane  

45 Zakres pomiarowy tętna min. 30-300 ud/min. Tak Wymagane  
46 Krzywa pletyzmograficzna oraz wartość liczbowa saturacji i 

tętna prezentowana na ekranie. 
Tak Wymagane  

47 Technologia pomiaru o potwierdzonej wysokiej tolerancji na 
zakłócenia (Masimo lub FAST). 

Tak Wymagane  

48 W zestawie czujnik wielorazowego użytku wykonany z 
odpornego na uszkodzenia elastycznego materiału (np. silikonu), 
nie zawierającego lateksu, PCV ani elementów mechanicznych 
(śrub, sprężyn itp.). Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie w 
płynie. Długość przewodu czujnika min. 2-3 m. 

Tak Wymagane  

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi     
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49 Zakres pomiaru min. 10-250 mmHg, dokładność przetwornika 
ciśnienia nie gorsza niż +/- 3 mmHg.  

Tak Wymagane  

50 Zabezpieczenie ciśnieniowe – ciśnienie maksymalne w 
mankiecie 300 mmHg. 

Tak Wymagane  

51 Tryb pomiaru ręczny i automatyczny w zakresie min. 1-120 
minut.  

Tak Wymagane  

52 W zestawie przewód połączeniowy NIBP min. 3 m., 2 mankiety 
wielorazowe dla dorosłych w różnych rozmiarach z materiału 
niezawierającego lateksu i PCV, nadającego się do dezynfekcji 
płynami. 

Tak Wymagane  

53 Dedykowana przez producenta stacja dokująca z możliwością 
montażu w karetce.  

Tak Wymagane  

54 Alarmy dźwiękowe i wizualne; 3 poziomy alarmowania. 
Programowane limity alarmowe wszystkich mierzonych 
parametrów. Limity widoczne na ekranie głównym. 

Tak Wymagane  

55 Archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej. Pojemność 
pamięci min. 8 godzin ciągłego zapisu 2 krzywych EKG, 
krzywej SPO2, zdarzeń i trendów. Możliwość zapisu danych na 
pamięci USB.  

Tak Wymagane  

56 Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru min. 50mm 
+/- 5mm. Możliwość drukowania zapisu w czasie rzeczywistym 
lub opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu 
i konfiguracji aparatu. 

Tak Wymagane  

57 Stale widoczny wskaźnik / kontrolka sygnalizujący sprawność 
bądź niesprawność urządzenia bez konieczności jego włączania i 
przeprowadzania testu. 

Tak Wymagane  

58 Zintegrowane zasilanie sieciowe 100-240V/50Hz oraz 
akumulatorowe. Akumulator litowo-jonowy wystarczający na 
min. 2,5 godziny ciągłej pracy lub 100 defibrylacji z 
maksymalną energią. Akumulator bez efektu pamięci. Wskaźnik 
stanu akumulatorów na ekranie oraz bezpośrednio na 
akumulatorze. Instalacja bez użycia narzędzi. Zapewnienie min. 
10 minut pracy po sygnale alarmu „słaba bateria”.  

Tak Wymagane  

59 Automatyczne testy przeprowadzane w regularnych odstępach 
czasu (cogodzinne, codzienne, cotygodniowe) z możliwością ich 
przeglądania, drukowania oraz eksportowania. W zestawie tester 

Tak Wymagane  
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do wyładowań.  
60 Urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie 

kurzu i wody – zabezpieczenie obudowy w klasie min. IP54. 
Tak Wymagane  

61 Temperatura pracy min 0 - +40°C Tak Wymagane  
62 Urządzenie odporne na wstrząsy, wibracje i uderzenia – podać 

spełniane warunki i normy 
Tak Wymagane  

63 Urządzenie odporne na upadki zgodnie z warunkami zawartymi 
w IEC 68-2-32. 

Tak Wymagane  

64 Zgodność z normami bezpieczeństwa EN 60601-2-4:2003, EN 
60601-1:1990, EN 60601-1-2:2007. 

Tak Wymagane  

KAPNOMETR Z PULSOKSYMETREM    
65 Zakres pomiaru CO2 0-150mmHg Tak Wymagane  
66 Odświeżanie pomiaru CO2 min. Co oddech, 10s, 20s,30s Tak Wymagane  
67 Zakres pomiaru respiracji 3-150/min Tak Wymagane  
68 Zakres pomiarów SpO2 0-100% Tak Wymagane  
69 Dokładność pomiarów SpO2 min. +/- 2% w zakresie 70-100%, 

+/- 3% w zakresie 50-69% 
Tak Wymagane  

70 Zakres pomiaru pulsu 30-250 bpm Tak Wymagane  
71 Pobór mocy max. 5W Tak Wymagane  
72 Wbudowany akumulator Litowy,czas pracy na zasilaniu 

akumulatorowym min. 10 h 
Tak Wymagane  

73 Wymiary maksymalne 70x160x40 (mm) Tak Wymagane  
74 Waga maksymalna 600 g Tak Wymagane  
APARAT EKG    
75 3, 6, 12-kanałowe EKG do zapisu i wydruku z 12 odprowadzeń Tak Wymagane  
76 Podgląd 3, 6 lub 12 odprowadzeń na ekranie Tak Wymagane  
77 Kolorowy ekran dotykowy 5,7” Tak Wymagane  
78 Baza danych 400 zapisów EKG Tak Wymagane  
79 Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe Tak Wymagane  
80 Tryb ręczny, automatyczny i LONG Tak Wymagane  
81 Zapis w trybie synchro Tak Wymagane  
82 Wsteczne zapisywanie EKG Tak Wymagane  
83 Profile wydruku: 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 12 × 1, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 2, 

3 x 4 + 3, 4 x 3 + 1, 6 × 2 + 1, 6 × 2 + 2 
Tak Wymagane  

84 Duży wybór niezawodnych filtrów, w tym filtra Tak Wymagane  
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autoadaptacyjnego 
85 Nieograniczona liczba profilów użytkownika Tak Wymagane  
86 Kontrola kontaktu każdej elektrody Tak Wymagane  
87 Detekcja kardiostymulatorów i zabezpieczenie przed 

defibrylacją (100 µs/40000 Hz) 
Tak Wymagane  

88 Bezpośredni wydruk ze zwykłej drukarki HP atramentowej lub 
laserowej na papierze A4 (przez port USB, wydruk na papierze 
biurowym A4) 

Tak Wymagane  

SSAK 
89 Uchwyt samochodowy12V/4A, zgodny z normą EN 1789: 2007; 

wewnętrzny akumulator12V, 
Tak Wymagane  

90 Czas pracy z baterii 70 min pracy/ 360 min ładowania Tak Wymagane  
91 Podciśnienie maksymalne -75kPa Tak Wymagane  
92 Przepływ maksymalny 26l/min Tak Wymagane  
93 Wymiary max. 35x19x15 cm Tak Wymagane  
94 Waga max. 2,7 kg Tak Wymagane  
ZESTAW REANIMACYJNY 
95 Ogrzewacz płynów transportowy, Tak Wymagane  
96 Resuscytator dla dzieci i dorosłych Tak Wymagane  
97 Zestaw laryngoskopów światłowodowych – 3 łyżki Tak Wymagane  
98 Zestaw laryngoskopów MCCOY – 2łyżki średnia i duża Tak Wymagane  
99 Torba medyczna + ampularium Tak Wymagane  
100 Ciśnieniomierz elektryczny Tak Wymagane  
101 Stetoskop 2szt. Tak Wymagane  
 
 
 
 
 

___________________, dnia _______________ 
 
 

___________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 



 26 

 
Załącznik nr 3 

do SIWZ 
Wykonawca: 
……………………………….……………………………………

………………………………………………….... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………….………………………… 
 
………………………………………………..…..… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  
 

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

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego,  
nr sprawy: 10/ZP/19, prowadzonego przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 
54/56, 01-755 Warszawa oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

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

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4  

do SIWZ 
 

 
Wykonawca: 
……………………………….……………………………………

……………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………….…………………………… 
 
………………………………………………..……...… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) 
 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, 

nr sprawy: 10/ZP/19, oświadczam, że: 

 

1. nie należę *) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z innymi 

uczestnikami postępowania 

2. należę*) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z następującymi 

uczestnikami postępowania: ………………………………………..…………………………… 

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

 
 

_______________________, dnia _________________ 
 

_____________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 

*)niepotrzebne skreślić 
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załącznik nr 5 
do SIWZ 

Wzór  
UMOWA NR …………………… 

 
zawarta w dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy: 
Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej mającym swoją siedzibę w Warszawie  
przy ul. Krasińskiego 54/56 (01-755 Warszawa), wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000180451, posiadającym nadany numer identyfikacji podatkowej 
NIP 118–00–59–744 oraz REGON 010132188, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
reprezentowanym przez: płk dr n. med. Alicja TROCHIMIUK – Dyrektor 

a 

………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: ……………………, 
łącznie zwane dalej Stronami  

Preambuła 
Zważywszy, że: 
1. umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986, 1603, 2215, Dz. U. 2019 r., 
poz. 730, poz. 53), nazywanej dalej: „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, nr sprawy: 10/ZP/19, 

2. przedmiot umowy jest współfinansowany w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zakupu 
aparatury i sprzętu medycznego. 

 
Strony postanowiły, co następuje:  

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę 
sprzętu medycznego, nr sprawy: 10/ZP/19. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa przenośnego zestawu ratunkowego - 1 kpl (dalej: przedmiot 
umowy), przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotu umowy oraz świadczenie usług 
gwarancyjnych – zgodnie z postanowieniami umowy, formularzem cenowym (stanowiącym opis 
przedmiotu zamówienia) i ofertą Wykonawcy. Formularz cenowy Wykonawcy stanowi załącznik nr 
1 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy spełnia wszelkie wymogi przewidziane dla 
niego przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 
2019r., poz. 175 z późn. zm.), o ile przepisy takie wymogi formułują.    

4. Przedmiot umowy winien zostać zakupiony/pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży. 
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad 

fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również 
jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Przedmiot umowy jest 
objęty rękojmią na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) dla umowy sprzedaży. 

6. Wykonawca potwierdza, że przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był przeznaczony przez 
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wymaganie to musi być spełnione również  
w dniu realizacji dostawy. 

7. Przedmiot umowy musi być oznaczony znakiem CE. 
8. Umowa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych nią 

warunkach i zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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9. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, zezwolenia i doświadczenie 
i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się wykonać 
umowę z zachowaniem należytej staranności. 

10. Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90). 

 
§ 2 

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY  
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy (przekazać i uruchomić) w terminie do dnia 

……………….… 7 (w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy, a jeżeli ostatni dzień przewidziany na dostawę wypada w sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, to należy dostarczyć w pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu 
ustawowo wolnym od pracy), Wykonawca poinformuje Zamawiającego na adres email określony w 
ust. 14 o terminie dostawy przedmiotu umowy z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.  

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego.  

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez komisję Zamawiającego, przy udziale 
przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę przedstawiciela do 
odbioru przedmiotu umowy, odbiór ten może zostać dokonany samodzielnie przez Zamawiającego. 
W przypadku, w którym na etapie odbioru zostaną stwierdzone niezgodności, wady, usterki, defekty, 
braki, itp. przedmiotu umowy w szczególności zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie 
pozwala na użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca niezwłocznie nie później niż 
w terminie 3 roboczych dni od dnia dostawy dostarczy przedmiot umowy pozbawiony niezgodności, 
wad usterek itp. pozwalający na jego użytkowanie zgodnie z przeznaczaniem. Ponowny odbiór 
przedmiotu umowy będzie prowadzony na zasadach określonych w ust. 2 oraz w niniejszym ustępie. 
Procedura odbioru może być wielokrotnie powtarzana. Przyjmuje się, że z chwilą podpisania 
Protokołu Odbioru następuje sprzedaż przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. 

4. W terminie 5 dni roboczych od dostarczenia przedmiotu umowy (stwierdzonego Protokołem 
Odbioru) Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi przedmiotu umowy. Dokładny termin 
przeprowadzenia szkolenia zostanie ustalony przez Strony droga e-mail, z zastrzeżeniem, że 
szkolenie odbędzie się w dzień roboczy. W szkoleniu wezmą udział min. 3 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego. Zakres szkolenia będzie nie mniejszy niż: administrowanie, konserwacja i obsługa 
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wskazówek w zakresie 
administrowania, konserwacji i obsługi przedmiotu umowy także w trakcie jego eksploatacji, w 
miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb.  

5. Dzień podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Zamówienia jest dniem sprzedaży i stanowi 
podstawę do wystawienia faktury.  

6. Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, 
Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela …….. miesięcznej gwarancji8, której termin 
rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru przedmiotu umowy stwierdzonego Protokołem Odbioru, o 
którym mowa w ust. 3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają 
uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

7. Wszystkie przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy  
w ramach wynagrodzenia umownego. Przeglądy techniczne będą wykonywane raz na rok, to jest 
rok od daty ostatniego wpisu w paszport urządzenia przy zakupie (+/- 30 dni od daty ostatniego 
wpisu w paszport urządzenia w dzień roboczy). 

8. Zgłoszenia awarii realizowane będą 24h/dobę, 365 dni w roku. Zgłoszenia awarii odbywać się będą 
za pomocą faxu lub poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 15. 

9. Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
robocze od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za działanie wliczone do czasu reakcji uważa 

                                                           
7 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
8 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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się również kontakt telefoniczny przedstawiciela serwisu lub działanie zdalne mające na celu 
usunięcie awarii. 

10. Maksymalny czas usunięcia awarii (w tym oprogramowania) do 10 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia awarii. Za zgłoszenie uważa się chwilę wprowadzenia i nadania zgłoszenia za pomocą 
wskazanych ust. 8 środków telekomunikacji. 

11. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego rodzaju tego samego elementu/podzespołu 
nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego 
rodzaju tego samego elementu/podzespołu przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni ten 
element/podzespół na nowy w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia kolejnej awarii tego 
samego elementu/podzespołu tego samego rodzaju. 

12. W przypadku napraw trwających dłużej niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia, okres gwarancji  
ulega przedłużeniu o czas naprawy. 

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

14. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą jest: 
………………………., tel.:  ………………, e-mail………………………, fax ……., co nie 
wyklucza kontaktów ze strony innych upoważnionych pracowników Zamawiającego lub osoby 
uprawnione do reprezentacji Zamawiającego .  

15. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym przez cały okres trwania 
umowy jest/są – liczba osób zależności od wyboru Wykonawcy, winna być co najmniej jedna:  
1) …………………………… tel.: …………….., e-mail ……………………fax…………  
2) ……………………………. tel.: ……………..., e-mail…………………… fax……….. 

16. Zmiana osób, o których mowa w ust. 14 i 15 lub ich danych odbywać się będzie poprzez pisemne 
powiadomienie drugiej strony. 

17. Na Wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty poszczególnych 
części zamówienia i/lub części przedmiotu umowy aż do chwili przyjęcia przedmiotu umowy przez 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego na zasadach określonych umową. 

18. Wykonawca ponosi ryzyko transportu przedmiotu umowy w miejsce, o którym mowa w ust. 2. W 
przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług przewoźnika np. kuriera, spedytora itp. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów jak za własne działania i 
zaniechania.  

19. Koszty transportu, rozładunku i uruchomienia przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.  
20. Zapisy ust. 17 - 19 mają zastosowanie do przypadków, w których Wykonawca w ramach 

wykonywania obowiązków gwarancyjnych dostarcza lub odbiera przedmiot umowy lub urządzenie 
zastępcze. 

21. Zamawiający uprawniony jest do umieszczenia oznaczenia tablicy lub naklejki informacyjnej na 
przedmiocie/przedmiotach umowy informującej o dotacji w ramach, której finansowana jest 
niniejsza umowa w treści zgodnej z wymogami nałożonymi na Zamawiającego przez instytucję 
finansującą. Wykonanie opisanego zdaniem poprzednim obowiązku nastąpi w taki sposób, aby w 
żaden sposób nie naruszać dostarczonego przedmiotu umowy w szczególności jego wrażliwych 
elementów. Wykonanie obowiązku nie będzie miało wpływu na jakiekolwiek uprawnienia 
Zmawiającego w szczególności wynikające z gwarancji.  

22. W przypadku  którym dostawa obejmuje oprogramowanie komputerowe z dniem podpisania 
Protokołu Odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu niewyłączne licencje do korzystania z 
oprogramowania przez czas nieokreślony na polach eksploatacji umożliwiających co najmniej 
korzystanie oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przeznaczeniem sprzętu 
medycznego w skład, którego wchodzi. 

23. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń 
odszkodowawczych wynikających z korzystania oprogramowania przez Zamawiającego w sposób 
przewidziany w niniejszej umowie, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone wobec Zamawiającego z tytułu 
naruszenia praw własności intelektualnej (w tym praw przewidzianych w ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych) w związku z korzystaniem z utworu przez Zamawiającego w 
sposób przewidziany w niniejszej umowie oraz wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego 
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związane z tymi roszczeniami, z uwzględnieniem kosztów procesu (w tym kosztów pomocy 
prawnej) i odszkodowań. 

 
§ 3 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy; 
2) podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji umowy. 

Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia; 
3) do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu wykonywania 

umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestanie jej realizacji - na adres wskazany w umowie, 
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. sytuacji; 

4) niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 
utrudnić realizację umowy lub mogących mieć wpływ na jej realizację, pod rygorem utraty 
prawa do powoływania się na te okoliczności. 

 
§ 4 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, 

niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 
2. Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą w celu 

prawidłowej realizacji umowy. 
 

§ 5 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy netto wynosi: …………… zł (słownie: ………………………… ). 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto wynosi: ………….… zł (słownie: ……………….……….). 

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

3. Cena przedmiotu umowy stanowić będzie sumę cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę 
w formularzu cenowym. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, o którym 
mowa w § 2 ust. 3, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie zapłacona w ciągu 
30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest 
podpisany Protokół Odbioru, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

5. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną  
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Jednocześnie 
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 

6. Faktura zostanie wystawiona na: 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 

ul. Krasińskiego 54/56 
01-755 Warszawa 

NIP 118–00–59–744 
7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją i wykonaniem 

umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, 
rozładowania, uruchomienia przedmiotu umowy, szkoleń, przeglądów okresowych i gwarancji na 
przedmiot umowy, licencji (w zakresie dotyczącym oprogramowania).  

8. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 
9. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich. 
10. Wykonawca wystawi fakturę na urządzenie o nazwie i jednostce miary identycznej jak zaoferowanej 

w postępowaniu przetargowym w wyniku, którego zawarta została niniejsza umowa. 
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11. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka 
forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 8 ust. 3,  
pod warunkiem wymagalności obu wierzytelności. 

 
§ 6 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy 

podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz podwykonawcom określonym  
w Ofercie. 

2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa  
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych 
podwykonawców. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
§ 7 

PERSONEL WYKONAWCY 
1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania 

umowy. 
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad personelem, o którym mowa  

w ust. 1.  
 

§ 8 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 

ust. 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia – kara umowna naliczona będzie do 40 dnia opóźnienia po upływie 
40 dnia umowę uznaje się za niewykonaną, a zamawiającemu naliczona zostanie kara umowna 
za niewykonanie umowy w wysokości określonej w pkt 5); 

2) za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia z obsługi przedmiotu umowy w stosunku do 
terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 zdanie pierwsze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) za opóźnienie w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 9 lub § 2 ust. 10 lub § 2 ust. 11 w 
wysokości 0,02% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;  

4) za niewykonanie przeglądu okresowego, o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy, w wysokości 1% 
wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 (za niewykonanie uważa się 
opóźnienie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 7 przekraczającą 14 dni roboczych); 

5) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20 % z całkowitego wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1;  

6) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez 
Wykonawcę danych poufnych pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w innych celach niż 
określone w umowie - w wysokości 2000 zł każdorazowo, 

2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu i będą naliczane maksymalnie do wysokości całkowitego, 
łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2. 
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3. Roszczenia z tytułu kar umownych mogą być pokrywane (potrącane) z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4. Potrącenie dokonuje się przez 
oświadczenie złożone drugiej stronie.  

4. Kary będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty lub noty 
obciążeniowej, chyba że w wezwaniu lub nocie zakreślono inny termin. 

5. Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego. 
6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
7. Zamawiający może odstąpić od umowy, w całości lub w części, sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu realizacji 
umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym 
wezwaniu (nie krótszym niż 3 dni robocze chyba, że w umowie zastrzeżono inaczej) lub nie 
usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego do ich usunięcia w terminie określonym 
w wezwaniu (nie krótszym niż 3 dni robocze chyba, że w umowie zastrzeżono inaczej) – prawo 
do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin 
określony wezwaniem; 

2) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania działalności objętej umową lub dostarczony 
przez niego przedmiot umowy nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa  
w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 175 z późn. zm. ) o ile są wymagane – prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane  
w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o przyczynie 
uzasadniającej odstąpienie; 

3) suma kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 osiągnie 20% całkowitego, łącznego  
wynagrodzenia umownego netto – prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 
30 dni od dnia w którym kara umowna osiągnie 20 całkowitego, łącznego wynagrodzenia netto; 

4) opóźnienie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 na wykonanie zamówienia 
przekroczy 7 dni – prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie do 30 dni od 
upływu 7 dnia opóźnienia;  

5) opóźnienie w stosunku do jakiegokolwiek innego terminu niż termin, o którym mowa w pkt 4) 
zastrzeżonemu Wykonawcy przekroczy 14 dzień opóźnienia (chyba, że w umowie przewidziano 
krótszy termin, którego uchybienie skutkuje rozwiązaniem umowy) - prawo do odstąpienia może 
zostać zrealizowane w terminie do 30 dni od upływu 14 dnia opóźnienia (chyba, że w umowie 
przewidziano krótszy termin, którego uchybienie skutkuje rozwiązaniem umowy, wówczas termin 
30 dniowy biegnie od upływu tego terminu); 

6) dojdzie do trzykrotnego z rzędu lub dziesięciokrotnego w trakcie okresu gwarancji uchybienia 
terminowi przewidzianemu na usunięcie awarii określonemu w § 2 ust. 10  lub terminowi 
przewidzianemu na czas reakcji określonemu w § 2 ust. 9 – w terminie 30 dni od upływu 
trzeciego z rzędu lub dziesiątego w ogóle terminu. 

7) Wykonawca dokona zmiany terminu płatności na fakturze w stosunku do terminu określonego w 
§ 5 ust. 4 – prawo do odstąpienia może być zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia, w którym 
Zamawiający powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie; 

8. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość. Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem i jest skuteczne od momentu doręczenia na 
adres wskazany w komparycji umowy.  

9. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych 
zastrzeżonych w umowie. 

 
§ 9 

ZMIANY UMOWY 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Działając w oparciu o przepis art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące 

zmiany umowy: 
1) zmianę zaoferowanego produktu w przypadku wycofania przez Wykonawcę lub producenta 

produktu objętego przedmiotem umowy i wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta na 
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rynek polski nowego produktu pod warunkiem, że nowy produkt odpowiada produktowi 
wycofanemu oraz może być stosowany w miejsce produktu wycofanego, co Wykonawca 
potwierdzi pisemnym oświadczeniem, a łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia 
nowego produktu nie przekroczy kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego 
ofercie, 

2) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania 
zmian w umowie w szczególności zmiany podatku VAT, o ile zmiany te mają bezpośredni 
wpływ na postanowienia umowy. 

3. Zmiany umowy nie mogą powodować zmiany charakteru całego zamówienia przez zastąpienie 
zamówienia innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 2 oraz wystąpienie 
strony powołującej się na warunek z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany. 

 
§ 10 

KLAUZULA POUFNOŚCI 
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 

wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób 
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób  
i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,  

od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego  
o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić 
w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje 
umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach  
w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych 
osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków 
przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji 
działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie 
pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia 
Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje 
Poufne. 

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane 
w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, 
obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 
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§ 11 
SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których  
nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy 
w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki 
uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska 
żywiołowa. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, 
powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą  
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług, z uwzględnieniem zapisów  
ust. 5. 

4. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie 
zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, 
zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym  
w porozumieniu Stron. 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Wykonawca nie może realizować zamówienia za pomocą pracowników Zamawiającego.  
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw lub obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci.  
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1145 ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2018 r., poza. 1986 ze zm.). 

5. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia 
rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

6. Nieważność któregokolwiek zapisu umowy nie powoduje nieważności całej umowy.  
7. Strony zobowiązane są do natychmiastowego pisemnego poinformowania o zmianie adresu do 

korespondencji (przyjmuje się, że adresem do korespondencji jest adres wskazany w komparycji 
umowy). Wysłanie pisma na dotychczasowy adres strony umowy, w przypadku nie poinformowania 
o jego zmianie wywołuje skutek doręczenia z dniem powtórnej awizacji. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że posiadają zgody osób określonych w § 2 ust. 14 i 15 na 
wykorzystanie i dalsze czynności dotyczące ich danych osobowych wskazanych wyżej. Dane 
osobowe określone umową powierzane są pomiędzy stronami przez okres obowiązywania umowy i 
gwarancji. Do danych osobowych zastosowanie mają m.in. przepisy 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). 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
Załączniki: 
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