Ogłoszenie nr 522230-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu: Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii Serca
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 28882800000000, ul. ul. Długa 42371 , 61848 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 549 121, e-mail grazyna.kowalska@skpp.edu.pl,
faks 618 529 472.
Adres strony internetowej (URL): www.skpp.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.skpp.edu.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
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I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.skpp.edu.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.skpp.edu.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
zgodnie z SIWZ
Adres:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu ul. Długa 1/2 61-848 Poznań Dział Zamówień Publicznych pokój 603
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora
serca dla Pracowni Elektrofizjologii Serca
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Numer referencyjny: EZP/34/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup (dostawa)
wielofunkcyjnego stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii Serca
II.5) Główny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 3 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który zrealizował min. dwie dostawy,
których przedmiotem były urządzenia medyczne służące do diagnostyki obrazowej. Przez dostawę
Zamawiający rozumie również dzierżawę lub leasing, zgodnie z art. 2 pkt 2) Pzp. W celu potwierdzenia
spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: • wykazu
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, Wykaz zrealizowanych zamówień podać w tabeli, zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ - Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy
na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
dostarczy na wezwanie Zamawiającego dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku Wykonawcy, o
których mowa w art. 23, jeden z wykonawców musi wykazać, że zrealizował min. 2 zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;- Zamawiający
wezwie do dostarczenia tego dokumentu Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza. Zgodnie z SIWZ część II pkt. 1.1 lit. B/ pkt. 1 - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
pkt 1.1 lit. A: Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Zamawiający wezwie do dostarczenia tego dokumentu Wykonawcę, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsze. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
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których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zgodnie z treścią SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który zrealizował min. dwie dostawy, których przedmiotem
były urządzenia medyczne. Przez dostawę Zamawiający rozumie również dzierżawę lub leasing, zgodnie z
art. 2 pkt 2) Pzp.W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów: dowody określające czy dostawy wykazane przez Wykonawcę zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Zgodnie z treścią
SIWZ. Wykonawca, którego oferta oceniona będzie jako najkorzystniejsza dostarczy wymienione
dokumenty na wezwanie Zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca zaproponuje dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
1. Przedmiot zamówienia musi posiadać znak CE (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem
jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny). Na potwierdzenie Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dostarczy na wezwanie Zamawiającego aktualny
dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem np.
CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację
zgodności. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski. 2. Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dostarczy na wezwanie Zamawiającego opis
przedmiotu zamówienia w języku polskim, oprócz opisu mogą być również prospekty, zdjęcia, karty
katalogowe (jeżeli prospekt lub folder zawiera opis przedmiotu w języku polskim Wykonawca nie musi
dodatkowo dostarczać opisu w języku polskim). Zamawiający wymaga powyższych dokumentów w celu
sprawdzenia czy zaproponowany przedmiot spełnia warunki określone w SIWZ, zał. nr 1 „Wykaz
przedmiotu zamówienia”.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.5. Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty: 1) 1) wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny z wzorem, załącznik nr 2 i wykaz
przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 (tabela) zgodnie z wzorem. Wykonawca w formularzu ofertowym
uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego w wzorze załącznika nr 1 i 2 do SIWZ.
Załącznik nr 1 i 2 stanowią treść oferty 2) oświadczenie, z którego wynikało będzie jaką część zamówienia
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców, w związku z pkt 1.4. 3)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z
zał. nr 3 do SIWZ; 4)W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii. 5) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku, gdy
Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w
oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.W sytuacji, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia
Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowę należy przedłożyć do dnia
podpisania umowy 6) Wykonawca, ponadto przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
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zamieszczenia informacji na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5. oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO ) załącznik nr 9 dołączyć do oferty. Powyższe wymagania dotyczące dokumentów, które należy
dołączyć do oferty szczegółowo określone zostały w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
jakość (parametry techniczne) 20,00
okres gwarancji
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
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przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.
Zmiana terminu dostawy: a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie, b) zmiany będące następstwem
okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy, W
przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a)-b) termin dostawy może
ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o
okres tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany spowodowane
nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w Umowie. Zamawiający w
powyższym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennie równoważnych (np. towarów w zamiennym
opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie
handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie, 3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku udzielenia
przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania Umowy, upusty będą
obowiązywały również dla tej Umowy, b) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT
lub podatku akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować
zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego
zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować
zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia
wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego
przez Wykonawcę,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-23, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP
(DOSTAWA) STYMULATORA SERCA DLA PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII
SERCA
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Spis treści
Część I
Część II

- Informacje ogólne.
- Warunki udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Część III - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie
oświadczeń lub dokumentów.
Część IV - Termin związania ofertą.
Część V - Opis sposobu przygotowania oferty.
Część VI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Część VII - Opis sposobu obliczenia ceny.
Część VIII - Kryteria oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, ich znaczenie
i sposób oceny ofert.
Część IX - Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Część X - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy.
Część XI
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Część XII - Postanowienia końcowe.

Część I – Informacje ogólne
1.

Zamawiający:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, 61-848 Poznań, ul. Długa ½
(Dział Zamówień Publicznych, fax. (0-61) 854-90-93)

2.

Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:

A/ Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Art. 24aa ust. 1 „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka
możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o
zamówieniu.”
B/ Przedmiot zamówienia: Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii
Serca
Nr sprawy EZP/34/20
CPV 33112200-0
Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
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Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia posługuje się zamiennie określeniem
„specyfikacja istotnych warunków zamówienia” lub skrótem „SIWZ”, skrótem „ustawa Pzp” oznaczającym ustawę
wyżej wymienioną.
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania się do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
Transport przedmiotu zamówienia na ryzyko Wykonawcy. Zamawiający z tego tytułu nie poniesie dodatkowych
kosztów.
C/ Wykonawca składa ofertę na zadanie, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zadanie jest niepodzielne, stanowi całość.
Oferta niezgodna z treścią SIWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Wszystkie załączniki od
nr 1 do 10 (w tym wzory umów) (w tym Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO, zał. Nr 8 i oświadczenie
art. 13 lub 14 RODO zał. Nr 9) stanowią integralną część SIWZ.
D/ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający nie wymaga.
E/ Umowa ramowa – Zamawiający nie przewiduje.
F/ Aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje.
G/ Oferty wariantowe – Zamawiający nie dopuszcza.
H/ Zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 – Zamawiający nie przewiduje.
I/ Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.
J/ Wadium – Zamawiający nie wymaga.
K/ Miejsce dostawy:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, ul. Długa ½
Magazyn Ogólny Zamawiającego
L/ Adres strony internetowej, na której dostępne są dokumenty: www.skpp.edu.pl
Ł/ Termin wykonania całego zamówienia: max 12 tygodni od otrzymania zamówienia
Wykonawca wraz z dostawą dostarczy fakturę oraz protokół dostawy urządzenia.

Część II – Warunki udziału w postępowaniu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Definicja Wykonawcy - zgodnie z art. 2, pkt 11 ustawy Pzp „Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o
udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego”.
Wykonawcy, zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania dołączyć do oferty.
Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Umowa regulująca współpracę tych Wykonawców zostanie przedłożona Zamawiającemu do dnia podpisania umowy,
w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, dołączy do oferty oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 potwierdzające, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu oraz że nie podlega
wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

1.1 Wykonawca nie podlega wykluczeniu (brak podstaw wykluczenia).
A/ W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;- Zamawiający wezwie do dostarczenia tego dokumentu Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza.
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2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5, zgodnie z
załącznikiem nr 5; - Wykonawca dołączy do oferty.
3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. Wykonawca dostarczy zgodnie z pkt 1.6 SIWZ.

B/ Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w lit. A:
Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Zamawiający wezwie do dostarczenia tego dokumentu
Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
Wykonawca dołączy do oferty:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5, zgodnie z
załącznikiem nr 5;
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

C/
1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. A/, składa
dokument, o którym mowa w lit B. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt B/ ust. 2 zdanie pierwsze
stosuje się.
2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

D/ Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego określa ustawa Pzp w art. 24 ust. 1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy również wykonawcę,
zgodnie z art. 24 ust. 5 Pzp:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
z póź. zm.)
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
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– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta oceniona została najwyżej w terminie nie krótszym niż 5 dni
do dostarczenia wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1.1.

1.2. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz potwierdzą spełnienie określonych
warunków.
1) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
A/ O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który zrealizował min. dwie dostawy, których przedmiotem były
urządzenia medyczne służące do diagnostyki obrazowej. Przez dostawę Zamawiający rozumie również
dzierżawę lub leasing, zgodnie z art. 2 pkt 2) Pzp.
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących
dokumentów:
 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane,
Wykaz zrealizowanych zamówień podać w tabeli, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ - Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy na wezwanie Zamawiającego.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy na wezwanie Zamawiającego
dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
B/ Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
C/ Wykonawca, zgodnie z art. 22a. 1. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
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technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w SIWZ, cz. II ust. 1.2.

1.3. Wymagania dotyczące oferowanych dostaw.
Wykonawca zaproponuje dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
1. Przedmiot zamówienia musi posiadać znak CE (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki
notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny).
Na potwierdzenie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dostarczy na wezwanie
Zamawiającego aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z
obowiązującym prawem np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego
wystawiono deklarację zgodności. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski.
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dostarczy na wezwanie Zamawiającego
opis przedmiotu zamówienia w języku polskim, oprócz opisu mogą być również prospekty, zdjęcia, karty katalogowe
(jeżeli prospekt lub folder zawiera opis przedmiotu w języku polskim Wykonawca nie musi dodatkowo dostarczać
opisu w języku polskim).
Zamawiający wymaga powyższych dokumentów w celu sprawdzenia czy zaproponowany przedmiot spełnia warunki
określone w SIWZ, zał. nr 1 „Wykaz przedmiotu zamówienia”.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza przekazuje dokumenty na wezwanie
Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.

1.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
1.5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) Wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny z wzorem, załącznik nr 2 i wykaz przedmiotu zamówienia załącznik nr
1 (tabela) zgodnie z wzorem. Wykonawca w formularzu ofertowym uwzględni wszystkie elementy wymienione przez
Zamawiającego we wzorze załącznika nr 1 i 2 do SIWZ. Stanowią treść oferty.
2) Oświadczenie, z którego wynikało będzie jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom i poda firmy podwykonawców, w związku z ust. 1.4.
3) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z
którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się
wspólnie o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii.
5) Wykonawca do oferty dołączy oświadczenia nr 3 dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i
nr 5 braku podstaw do wykluczenia.
6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO załącznik nr 9 dołączyć do oferty.
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W sytuacji, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowę należy przedłożyć do dnia podpisania umowy.

1.6. Wykonawca, ponadto przekaże Zamawiającemu.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
1.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Część III – Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać
pisemnie, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w części II niniejszej SIWZ, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie
formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym
w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań,
Dział Zamówień Publicznych, pok. 603
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny
być kierowane na adres: marta.mularczyk@skpp.edu.pl, a faksem na nr (+48) 61 854 90 93.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 1.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Beata Zoellner
Dział Zamówień Publicznych
Fax. 061 854 90 93,
adres email: beata.zoellner @skpp.edu.pl
w godzinach: 8.00—14.00
Jednocześnie Zamawiający informuje, że inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami odbywał się będzie w sposób wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza
to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Część IV – Termin związania ofertą
15

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiającego, 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.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejszą.

Część V – Opis sposobu przygotowania oferty
A/ Informacje ogólne:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 ustawy Pzp). Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Przygotowanie i złożenie oferty oraz wszelkie związane z tym czynności odbywają się na koszt Wykonawcy.
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być w języku polskim, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6.1. Wykonawca lub osoby uprawnione do jego reprezentowania składają czytelny podpis w wyznaczonych do tego
miejscach (formularz ofertowy i inne dokumenty, które składają się na oświadczenie woli Wykonawcy).
6.2. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane, itp.) w sposób trwały, który wykluczy
możliwość dekompletacji oferty.
7. Formy składania dokumentów:
7.1. Dokumenty, o których mowa w części II SIWZ mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku kopii dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz innych podmiotów, o których mowa w ustawie Pzp, poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7.2. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.3. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do przygotowania oferty.
8. Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

B/ Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za braki w ofercie o ile strony nie będą ponumerowane.
W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotuje ofertę w 2 częściach:
Część A – informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną ujawnione wszystkim
Wykonawcom zgodnie z Prawem zamówień publicznych).
Część B – dokumenty zastrzeżone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy).
Części A i B powinny stanowić odrębne egzemplarze.
Wykonawca nie musi dzielić oferty na część A i B w przypadku, gdy cała oferta jest jawna.
Przygotowanie oferty w sposób podany powyżej ma istotne znaczenie przy udostępnianiu ofert do wglądu
Wykonawcom.
Zamawiający zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. tj. nazwy (firm) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach”.

Część VI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
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1. Oferty należy składać na adres zamawiającego Dział Zamówień Publicznych do dnia 23.03.2020 roku godz.
09:30.
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie, bez
otwierania.
3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia
na adres Zamawiającego do dnia 23.03.2020 r., godz. 09:30.
4. Oferty można składać w jednej lub dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych i prawidłowo oznakowanych kopertach
(zalecamy dwie koperty).
Koperta zewnętrzna – zaadresowana do zamawiającego na adres:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
61-848 Poznań, ul. Długa ½
Dział Zamówień Publicznych, pok. 603
i opatrzona napisem:
„Oferta przetargowa – Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii
Serca, nr sprawy EZP/34/20
Nie otwierać przed 23.03.2020 r. godz. 10:00”.
W przypadku dwóch kopert, zaleca się aby koperta wewnętrzna zawierała adres Wykonawcy oraz Zamawiającego.
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.03.2020 r. godzina 10:00, w siedzibie Zamawiającego, Dział
Zamówień Publicznych, pokój 603.
6. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana.
7. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający, po otwarciu ofert, w obecności przedstawicieli Wykonawców, przekaże uczestnikom postępowania
informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp.

Część VII – Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty winna zawierać cenę jednostkową brutto oraz cenę całego przedmioty zamówienia netto i brutto (zgodnie
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 2 pkt. 1) Cena winna być wyrażona w PLN.
1) należy podać cenę jednostkową brutto, stawkę podatku VAT, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (tabela),
2) cena jednostkowa brutto x ilość przedmiotu (jedn. miary) = wartość pozycji brutto,
3) jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaru i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się
podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4) cenę brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,
5) oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona.

Część VIII – Kryteria oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, ich znaczenie i sposób oceny ofert
1. Kryterium i ranga/znaczenie:
Ocena ofert:
Kryterium
a) cena
b) jakość (parametry techniczne)
c) Okres gwarancji

ranga:
60%
20 %
20%

(1% = 1pkt)
O wyborze oferty najkorzystniejszej decyduje suma punktów uzyskanych za kryteria a i b.
Do obliczenia wartości punktowej ceny Zamawiający przyjmie cenę brutto zgodnie z Prawem zamówień
publicznych art. 2 pkt. 1 cenę jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia.
Ilość przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
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2. Wartości punktowe oceny ofert.
2.1. Wartość punktowa ceny wyliczona będzie wg ustalonego algorytmu:
W.p. ceny =Cmin/ Cn * 60
Oznaczenia:
W.p
– wartość punktowa
Cmin
– oferta z najniższą ceną
Cn
– cena oferty obliczanej
2.2. Kryterium „jakość (parametry techniczne)”:
Wykonawca za to kryterium może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Ilość punktów możliwych do uzyskania za jakość i sposób ich przyznania określony został w załączniku nr 1 do SIWZ
(tabela) – „Wykaz przedmiotu zamówienia.”
2.3. Kryterium „okres gwarancji” wartość punktowa zostanie ustalona w sposób jak poniżej:
Minimalny Okres gwarancji min 24 miesięcy
Max. ilość punktów do uzyskania – 20 pkt.
Okres gwarancji 24 miesiące - 0 pkt.
Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy - 20 pkt

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosuje zasady określone w Prawie zamówień publicznych
oraz w niniejszej specyfikacji.

Część IX – Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres,
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w
art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu
negocjacji albo dialogu,
5) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
6. Jeżeli wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (gdy było wymagane), zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia

18

warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, w
przypadku postępowania na podstawie art. 24aa.

Część X – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawartej umowy
Postanowienia zostały określone w załączonym do SIWZ wzorze umowy, stanowiącym integralną część
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 10).

Część XI – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące
wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. 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, zgodnie z art. 180 ust 2 Pzp .
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołanie wnosi się zgodnie z art. 182 ustawy Pzp.
Skarga do sądu.
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W
postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesienie
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Część XII – Postanowienia końcowe
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Załączniki:
1. Opis/wykaz przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
2. Formularz ofertowy – zał. nr 2
3. Oświadczenia – zał. nr 3, 5
4. Wykaz dostaw – zał. nr 4
5. Lista podmiotów … – zał. nr 6
6. Załącznik nr 7
7. Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
8. Załącznik nr 9 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO
9. Wzór umowy – zał. Nr 10 (wraz z załącznikami do umowy)

…………………………………………….…
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

………………….…………………
Sekretarz Komisji Przetargowej

Zatwierdzam:

……………………..
Kierownik Jednostki
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Załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca dołączy do oferty)
EZP/34/20
WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
UWAGA DOTYCZY VATU
STAWKA PODATKU VAT NIE OBOWIĄZUJE Z TYTUŁU WEWNATRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW LUB WYKONAWCA NIE MA
SIEDZIBY NA TERYTORIUM RP A OBOWIAZEK PODATKOWY CIĄŻY NA ZAMAWIAJĄCYM (METODA ODWROTNEGO OBCIAZENIA –
REVERSE CHARGE)

Przedmiot zamówienia

Lp.

1

Wielofunkcyjny stymulator
serca
kompatybilny
z
dostępnym w Pracowni
Elektrofizjologii
i
Elektroterapii
Serca
Zamawiającego systemem
elektrofizjologicznym
BARDA firmy BOSTON ( w
posiadaniu Zamawiającego)
SUMA

Ilość

Cena
jednostk
owa
brutto
wypełnia
wyk,
który ma
siedzibę
na
terytoriu
m RP

Wartość
pozycji
brutto
wypełnia wyk,
który ma
siedzibę na
terytorium RP

Stawka VAT %
dla
wykonawców z
terytorium kraju
RP lub nie
objętych
wewnątrzwspól
notowym
nabyciem
towarów

Cena jednostkowa
bez podatku VAT Wartość bez podatku VAT
Wypełnia wyłącznie
Wypełnia wyłącznie
Wykonawca, który
Wykonawca, który nie ma
nie ma siedziby na
siedziby na terytorium RP
terytorium RP

1 szt.

xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Cena zadania netto (bez VAT) : …………………………………………………………..…….
Słownie : ……………………………………………………………………………….……….........
Cena zadania brutto (z VAT) : …….......………....................................................................
Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Wielofunkcyjny stymulator serca kompatybilny z dostępnym w Pracowni Elektrofizjologii i
Elektroterapii Serca Zamawiającego systemem elektrofizjologicznym BARDA firmy
BOSTON ( w posiadaniu Zamawiającego)
Producent: ………………………………………
Kraj pochodzenia ……………………………….
Oferowany model ……………………………….
Rok produkcji …………………….

L.p.

1

Opis parametru

Ilość kanałów stymulacji: minimum 2.

Warunek
konieczny

minimum 2.

Wykonawca poda wymagane informacje
celem oceny kryteriów.
Pozycje zaznaczone „xxx..” wykonawca
nie wypełnia, tylko potwierdzi pod
tabelą spełnienie wymagań podanych w
niniejszej tabeli.
Kryterium parametry techniczne:
=2 – 0 pkt.
>2 – 20 pkt.
Podać ……….
W przypadku braku informacji
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2

Ilość gniazd na kabel pacjenta: minimum 2.

TAK

Wykonawca poda wymagane informacje
celem oceny kryteriów.
Pozycje zaznaczone „xxx..” wykonawca
nie wypełnia, tylko potwierdzi pod
tabelą spełnienie wymagań podanych w
niniejszej tabeli.
Zamawiający przyjmuje wartość minimum
2
Podać………

3

Możliwość zaprogramowania przez
użytkownika minimum
10-ciu protokołów stymulacji.
Zakres wartości interwału podstawowego:
Min. 100÷3000 ms.
Zakres wartości interwału spontanicznego:
Min. 150÷4000 ms.

TAK

xxxxxxxxxxxx

L.p.

4
5

Opis parametru

Warunek
konieczny

TAK
xxxxxxxxxxxxx
TAK
xxxxxxxxxxxxx

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

Automatyczna stymulacja
z dekrementem / inkrementem.
1 Możliwość zaprogramowania minimum 4ech interwałów dodatkowych.
Tryby stymulacji: FIXED, INHIBITED i
SENSED
Tryb HIGH RATE (lub tryb równoważny wg
nomenklatury producenta), dostępny
przy pomocy wydzielonego przycisku, z
możliwością płynnej regulacji dydykowanym
pokrętłem
1 Zakres wartości HIGH RATE:
minimum 1200÷55 bpm / 50÷1090 ms.
Tryb pomiaru SNRT (czas powrotu rytmu
zatokowego).
1 Zakres wartości podstawowej SNRT: min.
100÷3000 ms.
2 Zakres wartości skorygowanej SNRT: min.
130÷30000 ms.
3 Wyświetlanie wartości podstawowej SNRT
i wartości skorygowanej SNRT.
Zakres regulacji amplitudy: min. 0,1÷10 V.
1 Możliwość regulacji amplitudy z krokiem
0,1 V.
Zakres regulacji czasu trwania impulsu:
minimum 0,1÷2,0 ms.
1 Możliwość regulacji czasu trwania impulsu
z krokiem 0,1 ms.
Zakres regulacji czułości: min. 1÷20 mV.
1 Możliwość regulacji czułości z krokiem 0,1
mV.
Aparat wyposażony w ekran dotykowy o
przekątnej min. 7" i rozdzielczości min.
800 x 480 [pikseli].
Obsługa stymulatora poprzez ekran dotykowy,
przyciski
funkcyjne i pokrętło,
bez konieczności używania klawiatury i myszy.
Regulacja parametrów stymulacji przy pomocy
ekranu dotykowego i dedykowanego pokrętła
na panelu sterującym.
Włączenie stymulacji, zatrzymanie stymulacji
oraz pauza realizowane przy pomocy

xxxxxxxxxxxx

TAK
TAK

Opisać ……………..

TAK

xxxxxxxxxxxx

TAK
xxxxxxxxxxxxx

TAK

Podać………

TAK

xxxxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxxx

TAK
TAK

xxxxxxxxxxxxxxx
Opisać ……………..

TAK
TAK

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

TAK
TAK

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxxxx
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L.p.

17
18

19

20
21
22

Warunek
konieczny

Opis parametru

przycisków
na panelu sterującym.
Możliwość obsługi panelu sterującego z
nałożoną na niego sterylną folią ochronną.
Aparat wyposażony w porty:
1) porty Ethernet: minimum 2;
2) port HDMI do podłączenia zewnętrznego
monitora.
Aparat wyposażony w kabel łączący
stymulator z systemem elektrofizjologicznym,
używanym w Pracowni Elektrofizjologii
i Elektroterapii Serca Zamawiającego
Wymiary zewnętrzne szerokość x głębokość x
wysokość (Preferowane najmniejsze).
Komunikacja użytkownika z aparatem w
języku polskim lub angielskim.
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia
dla poprawnej pracy aparatu: minimum
10÷40ºC.

Wykonawca poda wymagane informacje
celem oceny kryteriów.
Pozycje zaznaczone „xxx..” wykonawca
nie wypełnia, tylko potwierdzi pod
tabelą spełnienie wymagań podanych w
niniejszej tabeli.

TAK

xxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxxxx

[mm x mm x
mm].
TAK

Podać………

TAK

Podać………

xxxxxxxxxxxx

Opis sprzętu - wymagana dokumentacja
23

24
25

26

Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
(w wersji wydrukowanej i elektronicznej – wersja
papierowa dla użytkownika – wersja
elektroniczna dla Sekcji Aparatury Medycznej
Dokument dopuszczający do użytkowania na
terenie Polski (CE, deklaracja zgodności)
Wykaz autoryzowanych przedstawicieli
serwisowych i oświadczenie o autoryzacji
Producenta dla wskazanych przedstawicieli
serwisowych
Karta gwarancyjna/i lub paszport techniczny
wraz z dokumentem określającym częstotliwość
i zakres przeglądów technicznych przedmiotu
zamówienia zalecanych przez Producenta

TAK

TAK

TAK

TAK

Dostarczyć wraz z dostawą urządzenia
Dostarczy na wezwanie, zgodnie z SIWZ

Na wezwanie Zamawiającego, po
podpisaniu umowy.
Dostarczyć wraz z dostawą urządzenia

Opis sprzętu - wymagane gwarancje
27

Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty
podpisania „Protokołu odbioru”.
Min 24
miesiące

28
29

30

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie
nowy (niepowystawowy) - rok produkcji 2019.
W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi
bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w
ilości i zakresie zgodnym z wymogami
określonymi w dokumentacji technicznej łącznie
z bezpłatną wymianą wszystkich części i
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
wykonania przeglądu, obejmujący naprawy
w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną
oraz aktualizacją oprogramowania; ostatni
przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
Wykonawca usunie usterkę w ciągu 7 dni
roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji
na piśmie (faksem, mailem). W przypadku
awarii
wymagającej
wymiany
części

TAK

Kryterium okres gwarancji :
= 24 miesiące = 0 pkt
> 24 miesięcy = 20 pkt.
Wykonawca poda:….…….
W przypadku braku informacji o gwarancji
Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxx
TAK
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L.p.

Warunek
konieczny

Opis parametru

Wykonawca poda wymagane informacje
celem oceny kryteriów.
Pozycje zaznaczone „xxx..” wykonawca
nie wypełnia, tylko potwierdzi pod
tabelą spełnienie wymagań podanych w
niniejszej tabeli.

Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę

31

32

33

34

w ciągu 14 dni roboczych od momentu
zgłoszenia reklamacji na piśmie (faksem,
mailem).
W przypadku awarii, których usuwanie będzie
trwało dłużej niż 7 dni roboczych od chwili
zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest
udostępnić
nieodpłatnie
Zamawiającemu
urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy.
W przypadku 3-krotnej (z przyczyn niezależnych
od Użytkownika) naprawy gwarancyjnej tego
samego
elementu
lub
podzespołu,
wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia,
Wykonawca
zobowiązany
jest
wymienić
wadliwy element, podzespół na nowy wolny od
wad.
Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje
przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres
niesprawności
dostarczonego
przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej
gwarancji na części instalowane w ostatnim
roku gwarancji.

xxxxxxxxxxxxx
TAK

xxxxxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxx
TAK
xxxxxxxxxxxxx
TAK

Opis sprzętu - serwis
35

36

37

Stały autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny na terenie Polski
przez
minimum 10 lat od daty dostawy
Autoryzacja Producenta, udzielona Wykonawcy
w zakresie dystrybucji, instalacji i serwisu
oferowanego przedmiotu zamówienia
Minimum dwa przeglądy serwisowe w okresie
gwarancji (drugi przegląd w ostatnim miesiącu
okresu gwarancji) w ramach ceny przedmiotu
zamówienia

xxxxxxxxxxxxx
TAK
xxxxxxxxxxxxxxx
TAK
xxxxxxxxxxxxx
TAK

Opis sprzętu - wymagana realizacja zamówienia
38

39

40

41

Ostateczny termin dostarczenia, montażu i
bezawaryjnego
rozruchu
przedmiotu
zamówienia max. 12 tygodni od momentu
podpisania umowy.
O terminie dostawy przedmiotu zamówienia
Wykonawca
zawiadomi
Kupującego
z trzydniowym wyprzedzeniem.
Potwierdzeniem przez Kupującego:
1. dostarczenia,
odbioru,
montażu,
instalacji i bezawaryjnego rozruchu
całości przedmiotu zamówienia,
2. wraz z realizowaniem wymaganych
szkoleń przez Wykonawcę
będzie
„Protokół
dostawy
urządzenia”
podpisany przez strony.
Dostawa, instalacja, uruchomienie przedmiotu
zamówienia w miejscu użytkowania wskazanym
przez Kupującego w tym:
a)
dostarczenie
sprzętu
wraz
z
wniesieniem do miejsca przeznaczenia,
b)
instalacja i uruchomienie sprzętu,

xxxxxxxxxxxxx
TAK
xxxxxxxxxxxxxxx
TAK
xxxxxxxxxxxxx

TAK

xxxxxxxxxxxxxxx
TAK
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L.p.

Opis parametru

Warunek
konieczny

Wykonawca poda wymagane informacje
celem oceny kryteriów.
Pozycje zaznaczone „xxx..” wykonawca
nie wypełnia, tylko potwierdzi pod
tabelą spełnienie wymagań podanych w
niniejszej tabeli.

- po stronie Wykonawcy

42

„Protokół dostawy urządzenia ” i „ Protokół
Instalacji i szkolenia ” będzie stanowił podstawę
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę .

xxxxxxxxxxxxxx
TAK

Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z racji realizacji przedmiotu zamówienia.
Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych
produktowych producenta.
Wykonawca wypełni tabelę zgodnie z wymogiem Zamawiającego.
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę „Wykaz przedmiotu zamówienia” obejmujący urządzenie, zgodny z
załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznikiem nr 1 (tabela) należy załączyć do
oferty.
Oferta niezgodna z treścią SIWZ zostanie odrzucona

……………………………………
Podpis i pieczątka Wykonawcy
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Załącznik nr 2 (Wykonawca dołączy do oferty)
EZP/34/20
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, ul. Długa ½

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii
Serca
Termin wykonania zamówienia: max 12 tygodni
1. Dane Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
(nazwa firmy)
...................................................................................................................................................................
(adres siedziby)
...................................................................................................................................................................
(województwo, powiat)
...................................................................................................................................................................
(nr faxu) (adres e-mail)
Niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną

Nr NIP (podać numer unijny): …......................................... ..................................................................
2. Cena jednostkowa brutto (należy podać, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ - tabela)
3. Termin płatności: 60 dni
4. Cena Zadania bez podatku VAT i z podatkiem VAT .
a) bez VAT: ..............................................................................................................................................
Słownie zł: ................................................................................................................................................
b) z VAT: ..................................................................................................................................................
Słownie: ...................................................................................................................................................
c) stawka podatku VAT (%): .....................................................................................................................
Stawka podatku VAT nie obowiązuje z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub Wykonawca nie ma siedziby
na terytorium RP, a obowiązek podatkowy ciąży na Zamawiającym (metoda odwrotnego obciążenia – revers chargé)

5 Termin dostawy (podać) – max 12 tygodni (podać) …………………
W przypadku nie podania terminu Zamawiający przyjmie termin najdłuższy tj. 12 tygodni .
6. Wymagane dane do kryteriów oceny ofert:
Termin gwarancji (min 24 miesiące) …………………………………………….
Wykonawca, z uwagi na kryterium oceny ofert „termin gwarancji” zobowiązany jest wpisać proponowany termin
Brak podania terminu oznacza zaproponowanie terminu minimalnego, tj 24 miesięcy.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami
umowy i opisem przedmiotu) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Lista załączników:
- załączniki nr 1, 3, 5 i 8 (wzory załączone do SIWZ)
Itd……….
……………………….
Data

……………………………………
Podpisy i pieczątka Wykonawcy

*Miejsca wykropkowane wypełnia Wykonawca
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Załącznik nr 3 (Wykonawca dołączy do oferty)
EZP/34/20
Zamawiający:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

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

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

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego
stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii Serca prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia
Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ

(wskazać

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

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

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

27

(podpis)

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

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4
EZP/34/20
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla
Pracowni Elektrofizjologii Serca
W celu oceny spełnienia tego warunku Wykonawca w wykazie poda min. dwie dostawy, których przedmiotem
były urządzenia medyczne służące do diagnostyki obrazowej. Przez dostawę Zamawiający rozumie również
dzierżawę lub leasing, zgodnie z art. 2 pkt 2) Pzp.
Wzór tabeli:
L.p.

Podmiot (również adres) na rzecz, którego
Wykonawca wykonał zamówienie

Przedmiot

Data wykonania

1.

2.
3.

4.

..................................................
Podpis i pieczątka Wykonawcy
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Załącznik nr 5 (Wykonawca dołączy do oferty)
EZP/34/20
Zamawiający:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

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

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

Oświadczenie Wykonawcy
Wykonawca poda czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zaznaczyć
„x” lub w inny sposób TAK albo NIE):
 TAK,

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

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego
stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii Serca prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia
Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam,

że

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

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

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8

30

ustawy

Pzp

następujące

podjąłem

środki

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zasoby

(podać

pełną

nie zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

będącego/ych

(podać pełną nazwę/firmę,

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6
EZP/34/20

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie
internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5

….....................

………………………..

Pieczątka Wykonawcy

data

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla
Pracowni Elektrofizjologii Serca

INFORMACJA
o przynależności do grupy kapitałowej
(zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

oświadczam, że Wykonawca:


nie należy do grupy kapitałowej*



należy do grupy kapitałowej*

……………………….
Podpis i pieczątka Wykonawcy

niepotrzebne skreślić*
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Załącznik nr 7
EZP/34/20
W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę firmy poza granicami Polski, Zamawiający wprowadzi do umowy
następujące zapisy:
1. W przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych w celu wypełnienia deklaracji INTRASTAT (system statystyki
obrotów handlowych państw członkowskich Unii Europejskiej) przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu fakturę VAT wraz z następującymi danymi dotyczącymi każdej pozycji faktury osobno:
a) ośmiocyfrowy kod towaru zgodnie z kodem określonym w Scalonej Nomenklaturze (CN),stanowiącej załącznik nr
1 do rozporządzenia Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987r., str. 1 i n.), zmienionego
rozporządzeniem Komisji nr 2344/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. zmieniającym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady
EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 346 z dnia 31.12.2003r., str. 38 i n.) albo – w przypadkach szczególnych – kod
towarowy określony w części II ust. 2 i ust. 6 Instrukcji;
b) opis towaru (należy podać zwyczajową nazwę handlową danego towaru w sposób umożliwiający jego
identyfikację – opis musi umożliwić klasyfikację towaru według kodu Scalonej Nomenklatury (CN). Jeżeli zwyczajowa
nazwa handlowa nie pozwala na jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju jest dany towar i do której pozycji CN
należy go przypisać, nazwę tę należy uzupełnić o informacje dotyczące rodzaju materiału, sposobu obróbki, celu
wykorzystania lub innych kryteriów służących do kwalifikacji towaru według kodu CN;
c) masa netto (w pełnych kilogramach) - masa netto to masa towaru bez opakowania. W przypadku, gdy masa
towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać "0". Jeżeli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej, lecz mniej
niż 1 kilogram, należy wpisać"1". Dla mas większych od 1 kilograma wartości po przecinku należy zaokrąglać według
zasad matematycznych. Wypełnienie tego pola nie jest wymagane dla kodów towarowych, określonych w aneksie "H"
do Instrukcji;
d) ilość w uzupełniającej jednostce miary – należy podać ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce
miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiązującej wersji Scalonej Nomenklatury (CN), jeżeli dla danego
kodu towarowego przewiduje ona dodatkową jednostkę miary (w przeciwnym razie pola tego nie należy wypełniać).
Wartości po przecinku należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematycznymi, np. w przypadku, gdy ilość towaru
podanego w litrach wynosi mniej niż 0,5 litra, należy wpisać "0". Jeżeli ilość towaru wynosi 0,5 litra lub więcej, należy
wpisać "1".
2. W przypadku braku danych, o których mowa w pkt. 2 na fakturze i braku pisemnego uzupełnienia przez
Wykonawcę tych danych Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę grzywny według taryfikatora urzędu Celnego za
niezłożenie deklaracji INTRASTAT – PRZYWÓZ w terminie.
3. W przypadku, gdy spoza obszaru Unii Europejskiej dostawa towaru nie ma charakteru dostawy
wewnątrzwspólnotowej i nie objęta jest koniecznością sporządzania przez Zamawiającego deklaracji INTRASTAT
pkt.1 załącznika nr 7 nie jest obowiązujący.
4. W przypadkach określonych nowelizacją ustawy o VAT z dnia 11.03.2004, gdy nie dochodzi do
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze względu na brak dostawy spoza granic RP a dostawcą jest podmiot
(Wykonawca) nie posiadający siedziby na terytorium RP pkt. 1 załącznika nr 7 nie jest obowiązujący.
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Załącznik nr 8
EZP/34/20
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 61-848 Poznań, ul. Długa ½ tel.
061 854 91 21
 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest Pani Violetta Matecka tel. 061 854 93 17;
email violetta.matacka@skpp.edu.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z powyższym Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z zał. Nr 9.

Załącznik nr 9 (Wykonawca dołączy do oferty)
EZP/34/20
Zamawiający:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

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

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

Oświadczenie wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

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

…………………………….
Podpis Wykonawcy

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

Załącznik nr 10
EZP/34/20
UMOWA Nr ....../……./EZP – wzór
zawarta w dniu ........... 2020 roku w Poznaniu
pomiędzy
....................................................................................... (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres:
............................................................................... zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w ...........................
pod nr KRS: .................................. (dla osób prawnych)/ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
................................................ pod nr ..............................
(dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej)/
w
rejestrze ................................................... pod nr ............... (dla innych podmiotów)
o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej :………………………………………..
Numerze Identyfikacji Podatkowej:( w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych numer podatnika VAT
UE) …………… pełnomocnictwa)
reprezentowanym przez:
………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
a
Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, 61-848 Poznań, ul. Długa ½,
zarejestrowanym w dniu 28.02.2001r. w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS : 0000001853
o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej: PL 778-13-43-588, Regon 000288828
reprezentowanym przez:
Dyrektor Szpitala - …………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
§1
Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w trybie
przetargu nieograniczonego zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania i przekazania do eksploatacji Zakup
(dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii Serca zgodnie z załącznikiem do
niniejszej umowy stanowiącego jej integralną część (obecnie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zał.
nr 1).
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodny z oferta przetargową.
§3
1. Dostawa przedmiotu umowy przez Wykonawcę odbędzie się w terminie (maksymalnie 12 tygodni ) …… po
uprzednim złożeniu Wykonawcy pisemnego zamówienia przez Sekcję Zaopatrzenia Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy na własne ryzyko i nie obciąży
Zamawiającego z tego tytułu dodatkowymi kosztami.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. dostarczyć, zainstalować i przekazać do eksploatacji
w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Dostarczony przedmiot umowy przekazany zostanie na podstawie protokołu dostawy oraz instalacji i szkolenia
podpisanego przez Strony.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie pracy i obsługi przedmiotu
umowy w terminie przed przekazaniem aparatów do eksploatacji.
6. Wykonawca dostarczy wraz z dostawą przedmiotu umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku
polskim w trzech egzemplarzach lub na płycie. Karta gwarancyjna uwzględnia zapisy §7.
6. Wykonawca wszelkie sprawy związane z realizacją przedmiotu umowy uzgadniał będzie z pracownikiem Sekcji
Zaopatrzenia, a sprawy związane z przeglądem aparatu w okresie gwarancji z Sekcją Aparatury Medycznej
7. O terminie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Sekcję Zaopatrzenia Zamawiającego,
z trzydniowym wyprzedzeniem.
§4
1. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca na pisemny wniosek
Zamawiającego, zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, na własny koszt dokonać wymiany na towar
wolny od wad i uszkodzeń.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od części lub całości umowy w trakcie zaistnienia okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę
po wyznaczeniu mu odpowiedniego dodatkowego terminu do należytego wykonania zamówienia. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.
§5
1. Termin dostawy przez Wykonawcę ustalony w §3 może zostać przedłużony zgodnie z §6 ust.1.
2. O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust.1 Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, nie
później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia powyższych przyczyn, wyznaczając nowy termin dostawy.
3. W przypadku możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w
terminie do 2 dni celem uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu umowy.
§6
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu dostawy:
a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi
uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności
wstrzymanie dostawy,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a)-b) termin dostawy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych
okoliczności.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w Umowie.
Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennie równoważnych (np. towarów w
zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie
handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie,
3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku udzielenia przez
Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały również dla
tej Umowy,
b) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli zmiana stawki
VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie W ykonawcy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego
zapłaconego przez Wykonawcę,
Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
§7
1. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela (min. 24 miesięcznej) …… gwarancji.
2. Okres gwarancji zaczyna obowiązywać od dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
3. Koszt dojazdu związany z serwisem gwarancyjnym przedmiotu umowy w trakcie jej trwania zawarty jest w cenie
umowy i jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
4. Gwarancja obejmuje konserwację oraz naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych z przyczyn tkwiących w
dostarczonym urządzeniu.
5. Zawiadomienie o uszkodzeniu może być przekazane (faksem, mailem). W okresie gwarancji Wykonawca usunie
usterkę w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faksem, mailem). W przypadku
awarii wymagającej wymiany części Dostawca jest zobowiązany usunąć usterkę w ciągu 14 dni roboczych od
momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie lub faksem lub mailem.
6. Okres trwania gwarancji zostaje przedłużony o czas od daty zgłoszenia usterki do daty otrzymania sprawnego
urządzenia po naprawie.
7. Wykonawca posiada serwis w: ……………………..

§8
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu na rynku, posiada wymagane prawem
ważne dokumenty i może być stosowany w podmiotach leczniczych.
§9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie załącznikiem nr 1 do
umowy, które jest zgodne z ofertą przetargową.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
otrzymania pisemnej informacji o niezgodności ceny z zamówieniami i umową lub błędach rachunkowych w fakturze.
3. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu i konieczności wystawienia faktury korygującej „in minus”
wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwoty zgłoszonej pisemnie niezgodności „in minus”
poprzez potrącenie z najbliższych płatności bez ponoszenia konsekwencji finansowych w postaci odsetek za zwłokę
wynikających z tego potrącenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć fakturę VAT Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami prawa, wskazując numer umowy, rodzaj wykonywanego zamówienia,
producenta, numeru serii. Wymagane informacje Wykonawca może podać w załączniku do faktury.
5. Płatność zostanie zrealizowana przez Zamawiającego po dostarczeniu przez Wykonawcą obustronnych
podpisanych protokołów tj. protokół dostawy urządzenia i protokół i instalacji i szkolenia.
§10
Wykonawca oświadcza, że ceny nie ulegną zmianie z tytułu zmian cen odpraw celnych.
§11
1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe
wystawcy faktury VAT, w terminie 60 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
2. W przypadku gdy Wykonawcy tworzą konsorcjum, należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przez
Zamawiającego przelewem na rzecz uczestnika Konsorcjum, który bezpośrednio (faktycznie) realizuje dostawę
towaru (lub świadczy usługi) będąc jednocześnie wystawcą faktury VAT w terminie do 60 dni od daty dostarczenia
faktury.
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wystawca faktury, na każde wezwanie Zamawiającego oświadczy, że
podane przez niego konto bankowe w wystawionej fakturze VAT należy do niego, a zapłata przez Zamawiającego na
to konto nie ma na celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum.
4. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zakazuje się dochodzenia należności z tytułu realizacji przedmiotu
umowy od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny dostawca przedmiotu umowy.
5. Wykonawca dostarczy fakturę oraz protokół dostawy wraz z dostawą aparatu.
6. Wykonawca może skorzystać z możliwości przesłania faktury:
Dane skrzynki PEPPOL (E-Faktura):
Nazwa skrzynki – Szpital kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, adres Długa ½, 61-848 Poznań PL
Numer PEPPOL – 7781343588
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/panel/accounts/document-box/details/9945-7781343588
§12
Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego w złotych polskich.
§13
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjne na rzecz Zamawiającego w wysokości:
a) 10% niezrealizowanej wartości umowy w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.
b) 0,2% wartości niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez
Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym
wykonaniu zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości zamówienia,
c) 0,2% wartości nienależycie wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego
stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, w sposób inny niż poprzez opóźnienie za każdy dzień
nienależytego wykonania zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy.
2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
kar wymienionych w ust. 1.
3. Zamawiający może potrącać kary wymienione w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.
§14
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia …………. do upływu okresu gwarancji,
jednak nie dłużej niż cztery lata.

§15
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
§16
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym,
ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 poz. 419), jak również zobowiązuje się
do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U 2018, poz. 1000) o ochronie danych osobowych
oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.) w tym w
szczególności do:
a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego oraz
trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną
Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej
umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Przetwarzanie danych osobowych.
1) W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej umowy wystąpi konieczność powierzenia Wykonawcy
przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym, przed rozpoczęciem
przetwarzania danych, umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, określającą zakres i cel
przetwarzania danych, zgodnie z załączonym wzorem umowy do SIWZ. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o
podpisanie przedmiotowej umowy w sytuacji, gdy wymienione okoliczności będą miały mieć miejsce.
2) W przypadku określonym w pkt 1) Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę
danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony
danych osobowych i prywatności.
3) W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji
dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający
dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami
prawa.
§17
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Niezależnie od zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 powyżej, czynność prawna mająca na celu zmianę
wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot
tworzący.
3. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu realizacji
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień
publicznych wymienionego w §1 niniejszej umowy.
§19
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane na zasadzie
porozumienia stron.
2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd powszechny w
Poznaniu według właściwości rzeczowej.
§20
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, jeden dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca:

Zamawiający:

Załącznik nr 1 do umowy nr
Wykaz przedmiotu (zgodny z ofertą)
…………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2 do umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - wzór
zawarta w dniu ……………….. 2020 roku w Poznaniu
pomiędzy:
Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
adres: ul. Długa ½, 61 – 848 Poznań, wpisanym dnia 28.02.2001 r., do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 000001853, o nadanym NIP: 7781343588, Regon: 0002888828,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala – ………………………
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym/Udzielającym zamówienia (Administratorem)
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
zwaną w dalszej treści: Wykonawcą / Przyjmującym zamówienie (Przetwarzającym)
Na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119), Strony zawierają umowę o następującej treści

1.
2.
3.

4.

§1
Definicje
Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych
pojęć:
Umowa Powierzenia – niniejsza umowa;
Umowa główna – np. umowa o udzielenie zamówienia publicznego. Numer umowy: …….
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1).
Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt. 2 RODO)

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych powierza Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO
§3
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy głównej następujące dane osobowe:

1) zwykłe dotyczące: (imiona i nazwiska, numer
identyfikacyjny: pesel/nip, dane o lokalizacji: np.
adresu zamieszkania, identyfikator internetowy np. e – mai i inne np. data urodzenie, …).
2) szczególne kategorie danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO m. in.:
a) dane genetyczne (art. 4 pkt 13 RODO)
b) dane biometryczne (art. 4 pkt 14 RODO)
c) dane dotyczące zdrowia (art. 4 pkt. 15)
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez
realizacji umowy głównej.

Przetwarzającego wyłącznie w celu

§4
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
1. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i niniejszą umową.
2. Dane osobowe o których mowa w § 2 ust 1 będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej
oraz/lub/ w formie papierowej.
§5
Zasady powierzenia danych
Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich środków, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:
a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,
obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien
odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z
administratorem,
b) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych
osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie
Powierzenia,
c) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym
mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest
zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
d) Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je oraz
sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy
Powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

11.

§6
Obowiązki Przetwarzającego
Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
Przetwarzający oświadcza że udzieli upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które
będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy
Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich, jak i po jego ustaniu.
Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz
usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych.
W miarę możliwości Przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36
RODO.
W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:
a)
przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24
godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,
b)
przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i
przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego
naruszenie ochrony danych osobowych,
c)
przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby,
której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego
naruszenie ochrony danych osobowych.
Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w
wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich
praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora
– do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane
dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora.

12.

13.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.

Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez
organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania
danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w
szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez
Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych
danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących
przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez
organ nadzorczy.
§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom
wyłącznie w celu wykonania umowy głównej
Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio
poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar
podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania
podpowierzenia. O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora
chyba, że obowiązek taki nakłada na Przetwarzającego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu
podlega Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania, Przetwarzający informuje
Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji
z uwagi na ważny interes publiczny.
Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w
niniejszej Umowie.
Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na
podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
Przetwarzający może przekazywać powierzone mu do przetwarzania dane osobowe do podmiotów znajdujących się
w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie na warunkach określonych w RODO –
Rozdział V (art. 44 – 50).
§8
Kontrola
Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez
Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia
umowy.
Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną lub faxem.
Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez
Administratora.
Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków
określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane
jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
§9
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią
umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupoważnionym.

§10
Czas obowiązywania umowy
1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres obowiązywania umowy głównej.
2. Rozwiązanie umowy głównej skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem niniejszej umowy
§11
Rozwiązanie umowy
1. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym
terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora

2. Rozwiązanie niniejszej umowy w przypadkach o których mowa w ust 1 lit.: a-c skutkuję jednoczesnym
rozwiązaniem umowy głównej.
§12
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.

(PRZETWARZAJĄCY)

(ADMINISTRATOR)

Protokoły
PROTOKÓŁ DOSTAWY URZĄDZENIA - wzór
W dniu ...................................................... firma ………………………………………,
……………………………………………………………………………………………
zgodnie z umową nr …………………………… ……………………………………..
dostarczyła do siedziby Zamawiającego tj. Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu,
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
Aparat/urządzenie ……………………………………………………………………
Producent aparatu: ......................................................................................................................
Rok produkcji aparatu: ......................................r.
Nr fabryczny, nr seryjny……………………………………………………………………………..

UWAGI :
Wykonawca potwierdza, że przedmiot zamówienia publicznego posiada wszelkie atesty
i certyfikaty poświadczające o dopuszczeniu produktu do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej
Podpisy :

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

PROTOKÓŁ INSTALACJI I SZKOLENIA - wzór
W dniu ...................................................... firma ………………………………………,
………………………………………………………………………………………………
zgodnie z umową nr………………………. dokonała instalacji i szkolenia personelu medycznego
w zakresie obsługi dostarczonego aparatu w …………………………………………………………….
(nazwa komórki organizacyjnej )
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
Aparat/urządzenie ……………………………………………………………………
w skład którego wchodzi (jeśli dotyczy):
1…………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………
Producent aparatu/urządzenia ................................................................................................
Rok produkcji aparatu: ..............r.
Nr fabryczny……………………………………………………………………………..
wraz z testami akceptacyjnymi
Urządzenie zostało zainstalowane przez osobę upoważnioną , która przeprowadziła szkolenie personelu
medycznego w zakresie obsługi w/w aparatu/urządzenia.
OSOBY PRZESZKOLONE:
1/………………………………………………………………………..
2/………………………………………………………………………..
3/………………………………………………………………………..
4/………………………………………………………………………..
5/………………………………………………………………………..
Wraz z instalacją aparatu/urządzenia dostarczono instrukcję w języku polskim i kartę gwarancyjną.
Wykonawca udziela gwarancji od dnia ………. na okres …………….miesięcy
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający
a drugi Wykonawca.

Wykonawca:

Zamawiający:

