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I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
  

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

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

 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

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

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

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna sprzętu medycznego. 
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na: 

ZADANIE 1 – Serwis aparatury medycznej A 
ZADANIE 2 – Serwis aparatury medycznej B 
ZADANIE 3 – Serwis aparatury medycznej C 
ZADANIE 4 – Serwis aparatury medycznej D 
ZADANIE 5 – Serwis aparatury medycznej E 
ZADANIE 6 – Serwis aparatury medycznej F 
ZADANIE 7 – Serwis aparatury medycznej G 
ZADANIE 8 – Serwis aparatury medycznej H 
ZADANIE 9 – Serwis aparatury medycznej I 
ZADANIE 10 – Serwis aparatury medycznej J 
ZADANIE 11 – Serwis aparatury medycznej K 
ZADANIE 12 – Serwis aparatury medycznej L 
ZADANIE 13 – Serwis aparatury medycznej M 
ZADANIE 14 – Serwis aparatury medycznej N 
ZADANIE 15 – Serwis aparatury medycznej O 
ZADANIE 16 – Serwis aparatury medycznej P 
ZADANIE 17 – Serwis aparatury medycznej R 
ZADANIE 18 – Serwis aparatury medycznej S 
ZADANIE 19 – Serwis aparatury medycznej T 
ZADANIE 20 – Serwis aparatury medycznej U 
ZADANIE 21 – Serwis aparatury medycznej W 
ZADANIE 22 – Serwis aparatury medycznej Z 
 

3. Wymieniony w opisie przedmiot zamówienia został wyszczególniony w Formularzu Cenowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Sprzęt medyczny (urządzenia) objęte kompleksową pogwarancyjną usługą serwisową znajdują się w 
siedzibie Zamawiającego. W przypadku zmiany adresu zainstalowania urządzeń Zamawiający 
bezzwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) kompleksowy serwis i naprawę urządzeń; 
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b) przeglądy okresowe i czynności konserwacyjne wykonywane zgodnie z wymogami i zaleceniami 
producenta urządzeń; 

c) dokonywanie wpisów do ewidencji pracy urządzenia; 
d) usługę telefonicznej pomocy technicznej – całodobowo 7 dni w tygodniu; 
e) wykonanie innych czynności gwarantujących ciągłą, sprawną pracę urządzenia; 
f) wypisywanie orzeczeń technicznych aparatury medycznej. 

6. Przedmiotem zamówienia nie są części zamienne oraz materiały zużywalne konieczne do napraw  
i zachowania ciągłości eksploatacji urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Części 
zamienne oraz materiały zużywalne konieczne do napraw i zachowania ciągłości eksploatacji urządzeń 
wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ zakupi i dostarczy Wykonawca po wcześniejszym 
zaakceptowaniu ich kosztów przez Zamawiającego. Za ww. części i materiały Wykonawca wystawi 
odrębną fakturę - dotyczy zadania 1-22. 

7. Wykonawca będzie wykonywał powierzone prace zgodnie z wymaganiami wytwórców urządzeń 
wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ, dobrą praktyką, sztuką i wiedzą techniczną oraz 
obowiązującym w przedmiocie umowy stanem prawnym. 

8. Czynności Wykonawcy muszą skutkować utrzymaniem urządzeń w należytym stanie technicznym 
zapewniającym ich optymalną sprawność i bezpieczne użytkowanie. 

9. Dokumentacja wykonywanych prac, w tym zapisy z przeprowadzonych czynności Wykonawcy, 
przechowywane będą w siedzibie Zamawiającego bezpośrednio u użytkownika urządzenia. 

10. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 
a) udzieli gwarancji jakości na wykonane przeglądy i naprawy na  okres min. 6 miesięcy; 
b) udzieli gwaracnji jakości na części i materiały użyte do przeglądu lub naprawy, na okres 

gwarancji min. 6 miesięcy lub okres gwarancji producenta, jeśli będzie dłuższy,; 
c) zapewni jak najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie awarii, do 48 godzin od momentu zgłoszenia; 
d) zapewni maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – 

do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia; 
e) zapewni maksymalny czas usunięcia awarii wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 

14 dni roboczych od momentu zgłoszenia; Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie 
powiadomić Zamawiającego, pismenie lub drgą elektronizną o potrzebie sprowadzenia części z 
zagranicy; 

f) jeżeli wykonanie naprawy nie jest możliwe w terminie podanym w podpunkcie c) Wykonawca na 
własny koszt udostępni i dostarczy sprzęt zastępczy w ciągu kolejnych 2 dni roboczych; 

g) będzie wykonywał przeglądy serwisowe. 
11. Wykonawca przystąpi do usuwania awarii zgłoszonych (telefonicznie lub faksem) przez Zamawiającego 

w dni robocze tj. w dni od poniedziałku do piątku. 
12. Podstawowe czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał w 

dni robocze w godzinach pracy służb technicznych i administracyjnych szpitala, tj. w godzinach od 7 :30 
do 15:00 lub innych po wcześniejszym ustaleniu z użytkownikiem. 

13. Każdorazowe podjęcie prac na terenie Zamawiającego wymaga zgłoszenia przed rozpoczęciem prac 
upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 

14. Wykonawca dokona naprawy, wymagającej wymiany części zamiennych, najpóźniej do 2 dni roboczych, 
od zaakceptowania kosztów zakupu części potrzebnych do naprawy, przez Zamawiającego.  

15. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy wynosi 14 dni 
roboczych od zaakceptowania przez Zamaiajacego kosztów zakupu części potrzebnych do naprawy. O 
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego. 

16. Priorytetem przy wykonywaniu prac stanowiących przedmiot zamówienia będzie zachowanie ciągłości 
pracy urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ. 

17. Szczegółową charakterystykę urządzeń oraz wymagania dotyczące przeglądów i konserwacji określa 
dokumentacja wytwórcy, w szczególności instrukcje używania. 

18. Roczny harmonogram przeglądów okresowych dla każdego z urządzeń wyszczególnionych w załączniku 
nr 1 do umowy znajduje się w posiadaniu Zamawiającego. Istnieje możliwość zmiany terminów 
określonych w harmonogramie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Harmonogram zostanie 
udostępniony Wykonawcy na jego żądanie. Każda zmiana terminów określonych w harmonogramie 
wymaga pisemnego uzgodnienia Wykonawcy i Zamawiającego 
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19. Wykonawca będzie prowadził wspólnie z Zamawiającym dokumentację eksploatacyjną urządzeń 

wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ, która będzie na bieżąco aktualizowana. Dokumentacja 
eksploatacyjna musi zawierać dokumentację odpowiednią do typu i właściwości danego urządzenia. 

20. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do 
wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia. 

21. Przy doborze materiałów Wykonawca będzie stosował wyłącznie wyroby nowe, o dobrej jakości 
dopuszczone do stosowania przez wytwórcę danego urządzenia. Jeżeli obowiązujące przepisy tego 
wymagają, należy stosować materiały i wyroby posiadające właściwe certyfikaty, atesty lub deklaracje 
zgodności zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.  

22. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych 
CPV: 50421000-2 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego) – dotyczy zadania 1-22. 

 
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 
 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka bądź 
wszystkie części zamówienia. 

 
V. OFERTY WARIANTOWE 
 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy - dot. zadania 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,19, 21 i 22; 24 miesiące od dnia 14.09.2016r. do dnia 13.09.2018r. – dot. zadania 1, 
3, 12, 13, 14, 16, 17, 18 i 20. 

 
VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 
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2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z 
wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust. 1.  

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

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

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

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

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

zamówienia. 
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższych warunków, polega na zasobach innych podmiotów, 

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

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

 
IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 
1. Wykonawca składa wraz z ofertą sporządzoną na formularzu ofertowym i cenowym, stanowiącymi 

załączniki nr 1 i 2 do SIWZ następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w 

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

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

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

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

d. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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terminu składania ofert. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
dokument ten składa każdy z nich. 

e. Aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 

f. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 
- 8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z 
nich. 

g. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z 
nich. 

h. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
10 i 11 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy 
z nich. 

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

 
j. Kopię dowodu wniesienia wadium. Jeżeli wadium zostało wniesione w poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych 
lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2  ustawy z 
dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 2007r. Nr 
42, poz.275 z późn. zm.) – należy dołączyć (w osobnej kopercie, odpowiednio oznaczonej) 
oryginał ww. dokumentu. 

 
2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1, ppkt 1), lit. b., c., d., e., f., g. oraz h. należy złożyć w 

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

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

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
2) w uspkt. 1 ppkt 1) litera f oraz h składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 
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4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 5 poniżej stosuje się 
odpowiednio. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 
ppkt. 1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

6. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

7. 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. 

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

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI 

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

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

elektroniczną e – mail, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed 
upływem terminu, na numer faxu 261 852 715, a oryginał został dostarczony/przesłany pocztą. 

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

5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: 
a) Specjalista Sekcji Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych: mgr Magdalena Puszkarska 

tel. 261 852 689, poniedziałek - piątek 08.00 – 15.00. 
6. Treść zapytania należy przesłać do Zamawiającego w formie opisanej w pkt.X ppkt 1, 2, 3 oraz na adres 

e-mail: mpuszkar@wiml.waw.pl. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana 
na stronie internetowej zamawiającego www.wiml.waw.pl. 

7. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem 
sprawy 12/ZP/16. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 
a) zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, 

których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 
udzielenie zamówienia i terminie w którym zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego; 
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b) zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.wiml.waw.pl 
oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy 
głównym wejściu do Instytutu). 

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

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

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

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

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
10. Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 
 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących kwotach:  

Zadanie nr 1:          2 100,00 zł 
Zadanie nr 2:               80,00 zł 
Zadanie nr 3:               30,00 zł 
Zadanie nr 4:               65,00 zł 
Zadanie nr 5:             220,00 zł 
Zadanie nr 6:             195,00 zł 
Zadanie nr 7:               48,00 zł 
Zadanie nr 8:             110,00 zł 
Zadanie nr 9:               30,00 zł 
Zadanie nr 10:           975,00 zł 
Zadanie nr 11:           130,00 zł 
Zadanie nr 12:           110,00 zł 
Zadanie nr 13:             97,00 zł 
Zadanie nr 14:             97,00 zł 
Zadanie nr 15:           146,00 zł 
Zadanie nr 16:           290,00 zł 
Zadanie nr 17:             65,00 zł 
Zadanie nr 18:        1 400,00 zł 
Zadanie nr 19:        1 400,00 zł 
Zadanie nr 20:           270,00 zł 
Zadanie nr 21:             65,00 zł 
Zadanie nr 22:           580,00 zł 
 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 
4. Termin wniesienia wadium upływa 07.06.2016r. o godz. 10.00. Oznacza to, że w momencie otwarcia 

ofert na koncie Zamawiającego musi znaleźć się odpowiednia wartość wadium. 
5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego 

wykluczony z postępowania. 
7. Wadium może być wnoszone: 

a) w pieniądzu, 
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) w gwarancjach bankowych, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 
09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 2007r. Nr 42, 
poz.275 z późn. zm.). 

8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
PEKAO S.A., nr konta: 35 1240 6247 1111 0000 4976 2110. W takim wypadku zaleca się wypełnienie 
druku zawierającego informację o banku i nr konta, na które Zamawiający zwróci wadium – załącznik nr 
6 do SIWZ. 

9. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej powinno wynikać 
jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze 
żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od 
daty składania ofert. 

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj.Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 
ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

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

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

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie  

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

SIWZ oraz na Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 
3. Wykonawca wskaże w ofercie - Formularzu Ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ, termin płatności 

wynagrdzenia (przy czym termin ten nie może być krótszy  niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania, 
przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury), oraz oferowany termin gwarancji na wykonane 
przeglądy i naprawy – dotyczy zadania 1-22. 

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

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

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

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

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

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

13. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do 
oferty. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
15. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

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

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

17. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: 
 OFERTA NA KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ SERWISOWĄ POGWARANCYJNĄ SPRZĘTU 

MEDYCZNEGO  
 NIE OTWIERAĆ PRZED 07.06.2016r. godz. 11.00, 
 NAZWA I ADRES WYKONAWCY, 
 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 Warszawa – 

PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr 37. 
18. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, także w przypadku, gdy bierze udział w postępowaniu 

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

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

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

21. W ofercie Wykonawca poda: wartość netto oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. XV poniżej. 

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

23. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 
dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 19 marca 2004r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r. poz. 858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez 
uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia 
tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło). 
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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 07.06.2016r. do godz. 10.00. 
2. Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może 

przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt. 1. 
3. O złożeniu oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę i 

zwróci ją po upływie terminu na wniesienie odwołania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  

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

SIWZ i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego, stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia płatne będzie w formie ryczałtu za gotowość i wszystkie czynności wymienione w pkt. III 
ust. 5 oraz 6 i 7 niniejszej SIWZ. 

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

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

4. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 

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

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

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

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

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

podlegały zmianom. 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

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

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

zadania): 
 

Cena     90% (90 pkt) 
Termin płatności    10% (10 pkt) 
Razem     100% (100pkt) 
 

2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 90 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który 
zaproponuje najniższą cenę brutto (danego zadania) spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna 
według poniższego wzoru: 
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 najniższa oferowana cena brutto danego zadania 
 spośród zakwalifikowanych ofert 
 cena brutto danego zadania badanej oferty 

 
3. W kryterium Termin płatności (T) oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Najwyższą liczbę punktów 

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

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

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

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

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

Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów, a do obliczeń (i do umowy z Wykonawcą) przyjmie 
maksymalną dopuszczalną wartość (30-dni). 

 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą sumę 

punktów (dla danego zadania) przyznanych w kryterium ceny i terminu płatności. 
5. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom. 
7. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów kryterium 

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

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane kryteria wyboru. 

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

3. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić: 
1) wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy; 
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 
ubezpieczenia stanowiącą co najmniej 100 000,00 PLN - dotyczy zadania 1-22. 

 
XVIII. 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 7 do SIWZ. 
2. Rozliczenia prowadzone będąw walucie polskiej (PLN). 
 

C =  x 90 pkt. 
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XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

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

4. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp, do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego.  

 
XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ 

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

szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych usług lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a) zmiany terminu realizacji umowy (wydłużenie terminu), o ile będzie to konieczne z uwagi na 

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

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

c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
d) siły wyższej; 
e) zmiany: 

i. stawki podatku od towarów i usług, 
ii. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
iii. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, Strony 
zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią waloryzację wynagrodzenia. 
 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e) pkt i), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e) pkt ii), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e) pkt iii), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
wykonujących zamówienie. 

5. Negocjacje, o których mowa w lit. e) wszczynane są na wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, w jaki sposób zmiany, o których mowa w ust. 
1 lit. e) wpływają na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę Wraz z wnioskiem wykonawca 
składa szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 lit. e) pkt ii)-iii) na 
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wynagrodzenie z tytuły realizacji niniejszej umowy.  W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ 
zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia, Strony dokonają stosownej zmiany umowy.  

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

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

 
XXIII. ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6 – druk zawierający informację o banku i nr konta, na które Zamawiający zwróci wadium 
Załącznik nr 7 - wzór umowy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 kompleksową usługę 
serwisową pogwarancyjną sprzętu medycznego: 
 
Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... reprezentując  
 
firmę (nazwa) ................................................................................................................................................ 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma: 
 
2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę*(niepotrzebne pozycje skreślić lub 

usunąć) : 
 
ZADANIE 1 – Serwis aparatury medycznej A 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 2 – Serwis aparatury medycznej B 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 3 – Serwis aparatury medycznej C 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 
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Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 4 – Serwis aparatury medycznej D 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 5 – Serwis aparatury medycznej E 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 6 – Serwis aparatury medycznej F 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 7 – Serwis aparatury medycznej G 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 8 – Serwis aparatury medycznej H 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 



 17 

 
ZADANIE 9 – Serwis aparatury medycznej I 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 10 – Serwis aparatury medycznej J 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 11 – Serwis aparatury medycznej K 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 12 – Serwis aparatury medycznej L 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 13 – Serwis aparatury medycznej M 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 14 – Serwis aparatury medycznej N 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
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(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 15 – Serwis aparatury medycznej O 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 16 – Serwis aparatury medycznej P 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 17 – Serwis aparatury medycznej R 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 18 – Serwis aparatury medycznej S 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 19 – Serwis aparatury medycznej T 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
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ZADANIE 20 – Serwis aparatury medycznej U 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 21 – Serwis aparatury medycznej W 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 22 – Serwis aparatury medycznej Z 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : ....................................................................................................................................................... 
 
 
3. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ. 
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy – dot. zadania 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 21 i 22;, 24 miesiące od dnia 14.09.2016r. do dnia 13.09.2018r. – dot. zadania 
1, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18 i 20. 

5. Termin płatności ……….. dni (przy czym termin  ten nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 
dni od daty otrzymania, przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury) - dot. zadania 1-22. 

6. Udziela ….. miesięcznej gwarancji (min. 6 miesięcy) na wykonane przeglądy i naprawy  
(dot. zadania 1-22). 

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

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

zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
10. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie / następujące części zamówienia powierzy 

podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane dane uzupełnić, jeśli dotyczy): ………………………………... 
 

Lp. Zakres prac  
1.  
...  
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11. Informuje, że wybór naszej oferty: 
1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług*; 

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

dotyczy części ……………. 
 

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

   

   

 
12. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.  
13. 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 (nie później niż w terminie składania ofert)  

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

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

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

 
 
 
 

___________________, dnia ________________ 
 

___________________________________________ 
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 

 



załącznik nr 2 
do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 
 

ZADANIE 1 – Serwis aparatury medycznej A 
Nazwa Producent Model Rok 

produkcji 
J.m. Ilość Ilość przeglądów 

w czasie trwania 
umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Analizator gazów anestetycznych Criticare Systems Inc. POETiQ2 8500Q 2010 Szt. 2      
Aparat do znieczulania z monitorem vitara Drager Julian 2000 Szt. 1      
Aparat do znieczulania  Penlon Mri 2011 Szt. 1      
Aparat do znieczulania  Penlon Prima sp-101 2007 Szt. 2      
Aparat do znieczulania  Penlon Prima sp2 2011 Szt. 1      
Cieplarka  Poll ltd. Cl-135 1994,1995 Szt. 2      
Cieplarka  Poll ltd. Cl-60 1994 Szt. 1      
Defibrylator  Aed Aed plus 2006 Szt. 1      
Defibrylator  Physio control Lifepak 10p 1996 Szt. 1      
Defibrylator  Physio control Lifepak 12 2007 Szt. 3      
Defibrylator  Physio control Lifepak 12 1999 Szt. 1      
Defibrylator  Physio control Lifepak 20 2003 Szt. 1      
Defibrylator  Ge medical systems Responder 1000 1998 Szt. 1      
Defibrylator  Aed Samaritan pad 2011 Szt. 1      
Diatermia chirurgiczna  Erbe Erbotom c-300 1994 Szt. 1      
Diatermia chirurgiczna   Valleyab Force e2 2001 Szt. 1      
Ekg  Schiller Cardiovit at-102 2008 Szt. 1      
Ekg  Aspel Ascard a-4 2000 Szt. 1      
Ekg  Aspel Ascard b 56/a 2001 Szt. 1      
Ekg Aspel Ascard mr.gold 2006 Szt. 1      
Ekg  Schiller At-3c 1991 Szt. 1      
Ekg  Siemens Megacart b 2000 Szt. 1      
Ekg  Mortara instrument Eli 350 2012 Szt. 1      
Ekg  Btl polska sp. Z o.o. Mt plus 2011 Szt. 1      
Holter  Oxford medical Cardioscan 12 2006 Szt. 1      
Holter ekg 24-h  Oxford medical Medilog-prima 2000 Szt. 1      
Kardiomonitor  Philips Invivo 2011 Szt. 1      
Kardiomonitor monitor przenośny  Welch allyn Propaq encore 2007 Szt. 7      
Kardiomonitor  Welch allyn Propaq 202e 2006 Szt. 2      
Kardiomonitor  Welch allyn Propaq 242 2003 Szt. 3      
Laryngofiberoskop  Olympus Enf-t3 2007 Szt. 1      
Laryngostroboskop Brul - 1988 Szt. 1      
Ogrzewacz dla pacjentów Mallinckrodt Medical Warm Tuch 1999 Szt. 1      
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Ogrzewacz do podgrzewania płynów infuzyjnych In. Medico - 2007 Szt. 2      
Parownik do gazów anestetycznych sevofluranu Penlon Delta 2010 Szt. 1      
Parownik do izofluranu Drager - 1992 Szt. 1      
Pompa infuzyjna  Codan Argus 606s 2012 Szt. 4      
Pompa infuzyjna  Fresenius Inca 1998 Szt. 1      
Pompa infuzyjna  Braun Infusomat 1999 Szt. 2      
Pompa infuzyjna ivac  Alaris P-2000 1995 Szt. 1      
Pompa infuzyjna objętościowa  Codan Argus 707v 2012 Szt. 4      
Stacja dokująca  Codan Argus m100 2012 Szt. 2      
Pompa infuzyjna transportowa  Medima polska S1 2007 Szt. 6      
Pulsoksymetr  Nonin medical inc. 8500 2007 Szt. 10      
Pulsoksymetr  Bci Spectro 2 2012 Szt. 1      
Respirator  Nellcor puritan bennett 7200 spe 1997 Szt. 1      
Respirator  Imtmedical ag Bellavista 1000 2011 Szt. 2      
Respirator  Smiths medical Parapac 200d 2007 Szt. 3      
Respirator  Carevent als Pulse 50 2006 Szt. 1      
Ssak bateryjno-sieciowy,przenośny  Boscarol Bsu158 2007 Szt. 1      
Ssak  Median 046.1301 1998 Szt. 2      
Ekg  Siemens Sicard-460 1992 Szt. 1      
Ekg  Aspel Ascard gold3 v2 2012 Szt. 1      
Kardiostymulator przezprzełykowy  Itam zabrze Sp-5 1997 Szt. 1      
Kardiostymulator przezskórny  Itam zabrze Np-4d 1993 Szt. 1      
Rejestrator  Oxford medical Dms 300-12 2006 Szt. 1      
Rejestrator  Oxford medical Dms 300-7 2006 Szt. 5      
Rejestrator  Oxford medical Dms 300-8 2006 Szt. 1      
Myjka  SMS Deko-190 2000 Szt. 2      
Stół operacyjny z wyposażeniem Famed Sm-30f 1996 Szt. 1      
Stół zabiegowy  Famed So-10 1996 Szt. 1      
Lampa kendrolux Kendromed H300 2013 Szt. 1      

 
RAZEM 

   

 
ZADANIE 2 – Serwis aparatury medycznej B 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Pantomograf cyfrowy z opcją cefalometrii i 
rekonstrukcji 3d 

Instrumentarium 
dental inc. 

OP 200 D 2010 Szt. 1      

 
RAZEM 
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ZADANIE 3 – Serwis aparatury medycznej C 
Nazwa Producent Model Rok 

produkcji 
J.m. Ilość Ilość przeglądów 

w czasie trwania 
umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Elektroencefalograf 32-kanałowy Elmiko - 2003 Szt. 1      
 

RAZEM 
   

 
ZADANIE 4 – Serwis aparatury medycznej E 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nóż harmoniczny  Johnson&johnson Ethicon 2011 Szt. 1      

 
RAZEM 

   

 
ZADANIE 5 – Serwis aparatury medycznej G 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Unit stomatologiczny Takara belmont Clesta 1997 Szt. 1      

Unit stomatologiczny Takara belmont Clesta II 2007 Szt. 1      
Unit stomatologiczny Stern weber S200 2012 Szt. 1      

Unit stomatologiczny Ekodent-x Eko 50 2012 Szt. 1      
 

RAZEM 
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ZADANIE 6 – Serwis aparatury medycznej H 
Nazwa Producent Model Rok 

produkcji 
J.m. Ilość Ilość przeglądów 

w czasie trwania 
umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Diatermia urządzenie tnąco odsysające  Storz Shaver unidrive 
s3 

2011 Szt. 1      

Kamera  Storz Tele-cam dx pal 
20232020 

2003 Szt. 1      

Monitor  ikepami Storz Cmk-2170 2003 Szt. 1      
Pompa laparoskopowa  Storz Clarvision II 

403341 20 
2003 Szt. 1      

Źródło światła Storz 20113320 2003 Szt. 1      
 

RAZEM 
   

 
ZADANIE 7 – Serwis aparatury medycznej I 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Analizator laser tarczy nerwu wzrokowego  - Hrt 3 2008 Szt. 1      
 

RAZEM 
   

 
ZADANIE 8 – Serwis aparatury medycznej J 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Strzykawka automatyczna Medrad _ 2011 Szt. 1      

Strzykawka automatyczna Medrad _ 2012 Szt. 1      

 
RAZEM 

   

 
ZADANIE 9 – Serwis aparatury medycznej K 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Aparat do kriochirurgii  Cryoflex Cryo-s 2012 Szt. 1      
 

RAZEM 
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ZADANIE 10 – Serwis aparatury medycznej L 
Nazwa Produ-cent Numer seryjny Model Rok 

produkcji 
J.m. Ilość Ilość 

przeglądów 
w czasie 
trwania 
umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Gastrofiberoskop Olympus 2100733 Gif-q40 2003 Szt. 1      
Gastroskop  Olympus 2804680 Gif-q165 2008 Szt. 1      
Gastroskop  Olympus 2703046 Gif-q165 2007 Szt. 1      
Monitor  Olympus 7729422 Oev-191 2007 Szt. 1      
Monitor  Olympus 210FMW0006 Oev191 2010 Szt. 1      
Ssak endoskopowy  Olympus 2819741 Kv-5 2010 Szt. 1      
Video procesor  Olympus 7021923 Cv-165 2010 Szt. 1      
Video procesor Olympus 7710668 Cv-165 2007 Szt. 1      
Źródło światła  Olympus 7011544 Cle-165 2010 Szt. 1      
Źródło światła  Olympus 7700574 Cle-165 2007 Szt. 1      
Kolonoskop Olympus 2802393 Cf-q165l 2008 Szt. 1      
Kolonoskop Olympus 2705487 Cf-q180al 2007 Szt. 1      
Myjka automatyczna 
termiczna 

Olympus 6140414 Etd-3 2006 Szt. 1      

Myjka ultradźwiękowa do 
akcesorii endoskopowych  

Olympus 2620932 Endosonic 2006 Szt. 1      

Pompa ofp Olympus 2819959 Ofp 2007 Szt. 1      
Pompa ofp Olympus 2721700 Ofp 2007 Szt. 1      
Termoablacja Olympus 12192W500002 Celon lab net 2012 Szt. 1      
Termoablacja  Olympus 12157W500001 Celon pro cut 2012 Szt. 1      
Wózek  Olympus 21018298 Wm-np1 2010 Szt. 1      
Wózek  Olympus 2724065 Wm-np1 2007 Szt. 1      
Zestaw do polipektomii 
endoskopii  

Olympus 12333W500005 Esg-100 2012 Szt. 1      

 
RAZEM 

   

 
ZADANIE 11 – Serwis aparatury medycznej M 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Emg (elektromiograf)  Nicolet biomedical inc Viking select 2006 Szt. 1      

 
RAZEM 
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ZADANIE 12 – Serwis aparatury medycznej N 
Nazwa Producent Model Rok 

produkcji 
J.m. Ilość Ilość przeglądów 

w czasie trwania 
umowy 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Aparat do fakoemulsyfikacji  DORC Compact phaco 1999 Szt. 1      
Oftalmoskop do chirurgii witreoretinalnej DORC - 2008 Szt. 1      
Oftalmoskop obuoczny  Keeler Spectra 2001 Szt. 1      
Oftalmoskop vantage z podglądem 
asystenckim 

Keeler Vantage 2005 Szt. 1      

Stół operacyjny okulistyczny - Brunaba op focus 2009 Szt. 1      
Tonometr  Keeler Intellipuff  2013 Szt. 1      
Podgląd stereoskopowy Volk  2000 Szt. 1      
Tonometr Keeler Pulsair EASY 

EYE 
2003 Szt. 1      

 
RAZEM 

   

 
ZADANIE 13 – Serwis aparatury medycznej O 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Audiometr impedancyjny  Madsen Zodiac 901 2006 Szt. 1      
Audiometr  Madsen Orbiter 922 1995 Szt. 1      
Audiometr  Madsen Orbiter 922 ver.2  Szt. 1      
Audiometr  Madsen Orbiter 922 ver.2 2008 Szt. 1      

 
RAZEM 

   

 
ZADANIE 14 – Serwis aparatury medycznej P 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Konsola kamery  Stryker polska sp. z o.o. 1288hd 2011 Szt. 1      

Pompa laparoskopowa Stryker polska sp. z o.o. P102 2011 Szt. 1      
Źródło światła  Stryker polska sp. z o.o. L9000 2011 Szt. 1      

 
RAZEM 
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ZADANIE 15 – Serwis aparatury medycznej R 
Nazwa Producent Model Rok 

produkcji 
J.m. Ilość Ilość przeglądów 

w czasie trwania 
umowy 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Anomaloskop  Topcon Jf-2 2000 Szt. 1      
Autorefraktometr  Topcon Rm-a 7000b 1996 Szt. 1      
Autorefraktometr z keratometrem  Topcon Kr 7000p 1996 Szt. 1      
Ekran testów  Topcon Cc-100xp 2011 Szt. 1      
Ekran testów  Topcon Cc-100xp 2010 Szt. 1      
Lampa szczelinowa  Topcon Sl-4 0 2001 Szt. 1      
Lampa szczelinowa ze stolikiem Topcon Sl-7f 1996 Szt. 1      

Lampa szczelinowa ze stolikiem Topcon SL-7 2010 Szt. 1      
Topograf rogówkowy Topcon Pct 110 2006 Szt. 1      
Unit okulistyczny  Topcon Is 600n 2011 Szt. 1      
Laser siatkówkowy Meridian AG Sl 532 2011 Szt. 1      

 
RAZEM 

   

 
ZADANIE 16 – Serwis aparatury medycznej S 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Aparat usg do badń narządów  Toshiba Ssa-780a aplio mx 2010 Szt. 1      

Zestaw do echokardiografi cyfrowej Toshiba Artida ssh-880cv 2012 Szt. 1      

 
RAZEM 

   

 
ZADANIE 17 – Serwis aparatury medycznej T 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

System do diagnostyki układu oddechowego ultima cpx - Ultima cpx 2006 Szt. 1      

 
RAZEM 
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ZADANIE 18 – Serwis aparatury medycznej U 
Nazwa Producent Model Rok 

produkcji 
J.m. Ilość Ilość przeglądów 

w czasie trwania 
umowy 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Centralna sterylizatornia  Getinge   Kpl. 1      

Wykaz sprzętu centralnej sterylizatorni: 
Myjka myjnia - dezynfekator  Getinge 46-5-203 2011 Szt. 2 

Myjka ultradźwiękowa bransonic  Getinge 8510E-DTH 2011 Szt. 1 
Sterylizator  Getinge K7 2006 Szt. 1 
Sterylizator parowy  Getinge HS6610ER-2 2011 Szt. 2 
Suszarka  Getinge S-363 2011 Szt. 1 

Pistolet do mycia ręcznego  Getinge 470259001 2011 Szt. 2 

Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem  Getinge 470259003 2011 Szt. 4 

Wózek  Getinge HCN110-120EK 2011 Szt. 5 

Urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji 
wózków  

Getinge MS3 2011 Szt. 1 

Suszarka  Getinge S-363 2011 Szt. 1 

Przenośna wytwornica pary  Getinge DE4002 2011 Szt. 1 

Zgrzewarka  Getinge GS57/1D 2011 Szt. 2 

Dystrybutor rękawów foliowo papierowych z 
obcinarką  

Getinge 560171601 2011 Szt. 1 

Wózek do składowania i transportu papieru 
do pakietowania  

Getinge 4402087 2011 Szt. 2 

Wózek do transportu i składowania koszy 
sterylizacyjnych  

Getinge 470537604 
470537606 

2011 Szt. 1 

Wózek do transportu materiałów sterylnych w 
koszach lub kontenerach  

Getinge HCS1000-076EK 2011 Szt. 4 

Wózek do transportu materiałów sterylnych w 
koszach  

Getinge 560088887 2011 Szt. 2 

 

 
RAZEM 
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ZADANIE 19 – Serwis aparatury medycznej W 
Nazwa Producent Model Rok 

produkcji 
J.m. Ilość Ilość przeglądów 

w czasie trwania 
umowy 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Centralna sterylizatornia system 
komputerowy kontroli jakości i sterylizacji 

Getinge T-DOC 2011 Kpl. 1      

Wykaz sprzętu centralnej sterylizatorni: 
Komputer  HP 6200PeS 2011 Szt. 7 
Monitor HP LA1951G 2011 Szt. 9 
Drukarka  HP P2055 2006 Szt. 4 
UPS APC BR1200G-FR 2011 Szt. 8 
Drukarka kodów kreskowych Zebra S4M 2011 Szt. 3 

Drukarka kodów kreskowych Brother PT9700PC 2011 Szt. 1 

UPS APC SMT2200RM/2U 2011 Szt. 1 

Drukarka HP CM1415FN 2011 Szt. 1 

Komputer MSI WINDTOP 
AE2410 

2011 Szt. 1 

Skanery kodów kreskowych przewodowe T-DOC - 2011 Szt. 3 

Skanery kodów kreskowych bezprzewodowe T-DOC - 2011 Szt. 3 

Serwer  HP DL380G7 2011 Szt. 1 

Dysk Backup System HP RDX500 2011 Szt. 1 

Drukarka Lexmark C734N 2011 Szt. 1 

Drukarka Lexmark C510 2011 Szt. 1 

 

 
RAZEM 

   

 
ZADANIE 20 – Serwis aparatury medycznej W 

Nazwa Producent Model Rok 
produkcji 

J.m. Ilość Ilość przeglądów 
w czasie trwania 

umowy 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Sterylizator niskotemperaturowy Johnson&johnson STERRAD NX 2011 Szt. 1      

 
RAZEM 
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ZADANIE 21 – Serwis aparatury medycznej X 
Nazwa Producent Model Rok 

produkcji 
J.m. Ilość Ilość przeglądów 

w czasie trwania 
umowy 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Audiometr Interacoustic AC40B 2014 Szt. 1      
 

RAZEM 
   

 
ZADANIE 22 – Serwis aparatury medycznej Y 
Nazwa Producent Model Rok 

produkcji 
J.m. Ilość Ilość przeglądów 

w czasie trwania 
umowy 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Aparat RTG General Medical 
Merate SpA Opera Swing 2013 Kpl. 1      

 
RAZEM 

   

 
 
 
 

 
_______________________, dnia _________________ 

 
_____________________________________________ 

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy



 
załącznik nr 3 

do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę serwisową 

pogwarancyjną sprzętu medycznego, numer sprawy 12/ZP/16 – oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) spełniamy warunki 

dotyczące: 

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

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 
 
 
NazwaWykonawcy........................................................................................................................................ 

 

adres…………………………………………..…………..………………………………….……..……… 

 

(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail):................................................................................................................ 

 

 
 
 

_______________________, dnia _________________ 
 

 
_____________________________________________ 

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 
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załącznik nr 4 
do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę serwisową 

pogwarancyjną sprzętu medycznego, numer sprawy 12/ZP/16– oświadczamy, że brak jest podstaw do 

wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................................... 

 

adres…………………………………………..…………..………………………………….……..……… 

 

(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail):................................................................................................................. 

 

 
 
 

_______________________, dnia _________________ 
 

 
_____________________________________________ 

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 
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załącznik nr 5 
do SIWZ 

 
 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę serwisową 
pogwarancyjną sprzętu medycznego, numer sprawy 12/ZP/16: 
 
oświadczam/y że:  
1. nie należymy *) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)  
 
2. należymy*) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i przedkładam(y) listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy wyłącznie Wykonawcy należącego do grupy kapitałowej):  
 
1. ……………………………………………………………………………………………….  
 
2. ……………………………………………………………………………………………….  
 
3. ……………………………………………………………………………………………….  
 
4. ……………………………………………………………………………………………….  
 
5. ……………………………………………………………………………………………….  
 
… ………………………………………..………………………………………..…………….  
 
 
 
 

_______________________, dnia _________________ 
 
 

_____________________________________________ 
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

*)NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pieczęć  Wykonawcy 
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załącznik nr 6 
do SIWZ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ZWROT WADIUM 

dot. postępowania na kompleksową usługę serwisową pogwarancyjną sprzętu medycznego,  
numer sprawy 12/ZP/16 

 
 
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................... 
 
 
Nazwa banku: ............................................................................................................................... 

 

Nr konta:....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

_______________________, dnia _________________ 
 

_____________________________________________ 
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pieczęć  Wykonawcy 
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załącznik nr 7 
do SIWZ 

(WZÓR) 
UMOWA NR …………………… 

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

a:  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez: 
 
łącznie zwane dalej „Stronami”, 
w wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), nazywanej dalej: „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego, 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę serwisową pogwarancyjną 
sprzętu medycznego, została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na 
kompleksową usługę serwisową pogwarancyjną sprzętu medycznego, numer sprawy 12/ZP/16. 

2. Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna …………………. 
(zadanie nr …..) – zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. Oferta cenowa jest załącznikiem nr 1 do 
umowy i stanowi jej integralną część. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
a) kompleksowy serwis i naprawę urządzeń; 
b) przeglądy okresowe i czynności konserwacyjne wykonywane zgodnie z wymogami i zaleceniami 

producenta urządzeń; 
c) dokonywanie wpisów do ewidencji pracy urządzenia; 
d) usługę telefonicznej pomocy technicznej – całodobowo 7 dni w tygodniu; 
e) wykonanie innych czynności gwarantujących ciągłą, sprawną pracę urządzenia; 
f) wypisywanie orzeczeń technicznych aparatury medycznej. 

4. Przedmiotem zamówienia nie są części zamienne oraz materiały zużywalne konieczne do napraw  
i zachowania ciągłości eksploatacji urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. Części 
zamienne oraz materiały zużywalne konieczne do napraw i zachowania ciągłości eksploatacji urządzeń 
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy zakupi i dostarczy Wykonawca po wcześniejszym 
zaakceptowaniu ich kosztów przez Zamawiającego. Za ww. części i materiały Wykonawca wystawi 
odrębną fakturę - dotyczy zadania 1-22. 

 
§ 2 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca będzie otrzymywał 

wynagrodzenie miesięczne, wg cen określonych w złożonej ofercie cenowej. Wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy płatne będzie w formie ryczałtu za gotowość i 
wszystkie czynności wymienione w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Całkowita wartość netto umowy wynosi: ……………….. PLN (słownie: ………………………...……). 
3. Całkowita wartość brutto umowy wynosi: ……………… PLN (słownie: ……………………………...). 
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* W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający wypłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie netto. 

4. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy stanowić będzie kwotę ……………. zł brutto 
(słownie: ………………………………. zł). 

5. Rozliczenie finansowe usługi nastąpi, po podpisaniu przez Zamawiajacego protokołu odbioru,  
o którym mowa w § 2 ust. 6, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w 
ciągu ……. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.  

6. Podstawą do wystawienia Faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru – dot. 
zadania 1-22. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty dojazdów, transportu części 
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, oraz przeglądów okresowych i gwarancji.  

8. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 
9. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich. 
10. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma 

zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 2. 
 

§ 3 
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA  

1. Wykonawca, będzie realizował przedmiot umowy przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy 
tj. od dnia ………………. do dnia ………………….. – dot. zadania 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 21 
i 22;, 24 miesięcy od dnia 14.09.2016r. do dnia 13.09.2018r. – dot. zadania 1, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18 i 
20 na podstawie rocznego harmonogramu przeglądów, o którym mowa w § 3 ust. 14 oraz zgłoszeń 
telefonicznych lub przekazanych faksem. 

2. Sprzęt medyczny (urządzenia) objęte kompleksową pogwarancyjną usługą serwisową znajdują się w 
siedzibie Zamawiającego. W przypadku zmiany adresu zainstalowania urządzeń (przy czym zmiana 
może dotyczyć tylko adresu na terenie Warszawy) Zamawiający bezzwłocznie pisemnie poinformuje 
Wykonawcę o tym fakcie.  

3. Wykonawca będzie wykonywał powierzone prace zgodnie z wymaganiami wytwórców urządzeń 
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, dobrą praktyką, sztuką i wiedzą techniczną oraz 
obowiązującym w przedmiocie umowy stanem prawnym. 

4. Czynności Wykonawcy muszą skutkować utrzymaniem urządzeń w należytym stanie technicznym 
zapewniającym ich optymalną sprawność i bezpieczne użytkowanie. 

5. Dokumentacja wykonywanych prac, w tym zapisy z przeprowadzonych czynności Wykonawcy, 
przechowywane będą w siedzibie Zamawiającego bezpośrednio u użytkownika urządzenia. 

6. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca: 
a)  udziela gwarancji jakości na wykonane przeglądy i naprawy na okres....... miesięcy; 
b) udziela gwarancji jakości na części i materiały użyte do przeglądu lub naprawy na okres gwarancji 

min. 6 miesięcy lub okres gwarancji producenta, jeśli będzie dłuższy,; 
c) zapewnia jak najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 48 godzin od momentu zgłoszenia; 
d) zapewnia maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – 

do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia; 
e) zapewnia maksymalny czas usunięcia awarii wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 

14 dni roboczych od momentu zgłoszenia; Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie 
powiadomić Zamawiającego o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy; 

f) jeżeli wykonanie naprawy nie jest możliwe w terminie podanym  w podpunkcie c) Wykonawca na 
własny koszt udostępni i dostarczy sprzęt zastępczy w ciągu kolejnych 2 dni roboczych; 

g) będzie wykonywał przeglądy serwisowe. 
7. Wykonawca przystąpi do usuwania awarii zgłoszonych (telefonicznie lub faksem) przez 

Zamawiającego w dni robocze (Zamawiający rozumie przez dni robocze dni tj. w dni od poniedziałku 
do piątku nie będące dniami wolnymi od pracy). 

8. Podstawowe czynności związane z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca będzie wykonywał w dni 
robocze w godzinach pracy służb technicznych i administracyjnych szpitala, tj. w godzinach od 7 :30 
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do 15:00 lub innych po wcześniejszym ustaleniu z użytkownikiem. 
9. Każdorazowe podjęcie prac na terenie Zamawiającego wymaga zgłoszenia przed rozpoczęciem prac 

upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 
10. Wykonawca dokona naprawy, wymagającej wymiany części zamiennych, po zaakceptowaniu kosztów 

zakupu tych części, przez Zamawiającego. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 
z zagranicy Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 

11. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy wynosi 14 dni 
roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego kosztów zakupu części potrzebnych do naprawy, 
przez Zamawiającego. O konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

12. Priorytetem przy wykonywaniu prac stanowiących przedmiot umowy będzie zachowanie ciągłości 
pracy urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. 

13. Szczegółową charakterystykę urządzeń oraz wymagania dotyczące przeglądów i konserwacji określa 
dokumentacja wytwórcy, w szczególności instrukcje używania. 

14. Roczny harmonogram przeglądów okresowych dla każdego z urządzeń wyszczególnionych w 
załączniku nr 1 do umowy znajduje się w posiadaniu Zamawiającego. Istnieje możliwość zmiany 
terminów określonych w harmonogramie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Harmonogram 
zostanie udostępniony Wykonawcy na jego żądanie. Każda zmiana terminów określonych w 
harmonogramie wymaga pisemnego uzgodnienia Wykonawcy i Zamawiającego 

15. Wykonawca będzie prowadził wspólnie z Zamawiającym dokumentację eksploatacyjną urządzeń 
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, która będzie na bieżąco aktualizowana. 
Dokumentacja eksploatacyjna musi zawierać dokumentację odpowiednią do typu i właściwości danego 
urządzenia. 

16. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do 
wykonywania prac objętych przedmiotem umowy. 

17. Przy doborze materiałów Wykonawca będzie stosował wyłącznie wyroby nowe, o dobrej jakości 
dopuszczone do stosowania przez wytwórcę danego urządzenia. Jeżeli obowiązujące przepisy tego 
wymagają, należy stosować materiały i wyroby posiadające właściwe certyfikaty, atesty lub deklaracje 
zgodności zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.   

18. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów BHP oraz ppoż. w obiektach Zamawiającego 
oraz stosować się w tym zakresie do zaleceń inspektora ppoż. Zamawiającego. 

19. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace z należytą starannością, w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo użytkownikom i obsłudze oraz bezpieczeństwo pożarowe obiektów Zamawiającego. 

20. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z pozostałymi służbami technicznymi świadczącymi na 
terenie Zamawiającego usługi, odpowiednio w zakresie przygotowywania bezpiecznego miejsca pracy 
lub odłączenia po stronie elektrycznej lub sieci logicznych urządzeń poddawanych remontom lub 
demontażom. 

21. Wykonawca zrealizuje obowiązki wynikające z gwarancji zgodnie i na zasadach określonych w § 3 ust. 
6 lit. c - f). 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń, co do których dokonuje serwisu i/lub 
przeglądów, jeżeli uszkodzenie powstało w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku 
takiego uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest naprawić urządzenie lub wymienić na nowe w 
terminie 21 dni od dnia zgłoszenia szkody przez Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń, co do których dokonuje serwisu i/lub przeglądów, jeżeli 
uszkodzenia nastąpiły z winy Zamawiającego. W przypadku takiego uszkodzenia Wykonawca 
zobowiązany jest naprawić, na koszt Zamawiającego, urządzenie lub wymienić na nowe w terminie 21 
dni od dnia zgłoszenia szkody przez Zamawiającego. 

23. W celu zapewnienia szybkiej oraz profesjonalnej usługi zgłoszenia serwisowe będą kierowane pod 
numer tel. …………… oraz potwierdzane drogą mailową lub faxem : ………………………………… 

24. Dla celów łączności całodobowej Wykonawca zapewni kontakt przez: tel. kom. ……………………… 
25. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą przez cały okres trwania 

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

umowy jest ……………………………………………………., tel.: …………………………… 
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27. Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom – wykaz podwykonawców wraz 
z zakresem wykonywanych przez nich dostaw stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy (jeżeli 
dotyczy). 

28. Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie (jeżeli dotyczy). 
29. Zmiana osób, o których  mowa w ust. 25 i 26 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany 

umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o powyższych zmianach pisemnie, 
faxem lub drogą elektroniczną.  

30. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres trwania umowy, ubezpieczonenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia stanowiącą co 
najmniej 100 000,00 PLN. Do dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłożył 
Zamawiającemu opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ww. ubezpieczenia.  
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenienia została zawarta na krótszy okres, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w toku realizacji umowy dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia na dalszy okres.  

 
§ 4 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w § 3 ust. 6 ponad 
terminy tam określone  - w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w stosunku do terminów 
określonych w §3 ust. 21, w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) za niewykonanie przeglądu okresowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. b) umowy, w wysokości 
5% wartości kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3; 

4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 22 w wysokości 0,5% wartości 
brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

5)  przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po Stronie 
Wykonawcy - w wysokości 15% wartości kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3; 

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

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub przez 
Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty (w terminie 30 dni od otrzymania 
wezwania), w zależności od wyboru Zamawiającego. 

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

4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
5. Niezależnie od przypadków wynikających z przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo 

wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia  i 
wyznaczania terminu dodatkowego, gdy: 
1) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie dotrzymał  terminu wykonania któregokolwiek z obowiązków 
umownych;  
2) Wykonawca co najmniej trzykrotnie wykonał którekolwiek z obowiązków umownych w sposób 
niezgodny z umową; 
3) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, złożony wobec niego został wniosek o wszczęcie 

postępowania likwidacyjnego, upadłościowego bądź naprawczego; 
4) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie 

niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 
5) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy i nie 

zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w 
terminie określonym w wezwaniu. 
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6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi zawierać uzasadnienie. Wypowiedzenie staje się 
skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 

7. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar 
umownych zastrzeżonych w umowie. 

§ 5 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w 
szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych usług lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a) zmiany terminu realizacji umowy (wydłużenie terminu), o ile będzie to konieczne z uwagi na 

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

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

c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
d) siły wyższej; 
e) zmiany: 

i. stawki podatku od towarów i usług, 
ii. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
iii. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, Strony 
zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią waloryzację wynagrodzenia. 
 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e) pkt i), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e) pkt ii), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 
osób wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e) pkt iii), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób wykonujących zamówienie. 

5. Negocjacje, o których mowa w lit. e) wszczynane są na wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, w jaki sposób zmiany, o których mowa w 
ust. 1 lit. e) wpływają na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę Wraz z wnioskiem 
wykonawca składa szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 lit. e) pkt ii)-iii) 
na wynagrodzenie z tytuły realizacji niniejszej umowy.  W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ 
zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia, Strony dokonają stosownej zmiany umowy. 

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

§ 6 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

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

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

3. Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa powyżej, 
także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Odbiorca będzie 
zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

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

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

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

 
§7 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przetwarzanie danych osobowych pacjentów. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza.  
3. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych będących wykonawcami dostaw/usług 

oraz pracownikach Zamawiającego. 
4. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w 

celu wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szczegółowo opisanych Umowie.   
5. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez 

podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy o ochronie 
danych osobowych.  

6. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne 
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024):  

1)  prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych; 
2)  znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki;  
3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który 
odpowiada Usługodawca.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 
ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą.  

8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:  
1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi 

państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów 
postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia; 
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2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;  
3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie 

od odpowiedzi na żądanie.  
9. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez 

przeprowadzenie zapowiedzianych na 2 dni kalendarzowe wcześniej doraźnych kontroli dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania przez niego pisemnych 
wyjaśnień.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z 
Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.  

11. W przypadku naruszenia postanowień Umowy, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody na 
zasadach ogólnych". 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 

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

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

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

5. Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.  
6.  Zmiana danych adresowych Strony nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązane są informować 

się wzajemnie o zmianie adresu do doręczeń pisemnie. Zmiana adresu do doręczeń jest skuteczna 
względem drugiej Strony z chwilą ponformowania jej o tym.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 

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

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