
 
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

SAMODZIELNY  PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE

20-043 LUBLIN    ul. Spadochroniarzy 8

tel. (81) 533-77-90,   faks (81) 533-78-00

NIP: 712-241-34-74

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

pod tytułem:

Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów.

wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 Euro

                
     ZATWIERDZAM

           Dyrektor
                                                                                                             Zdzisław Kulesza

Nr sprawy:  TZ – 05/17

Lublin, dnia 08 listopad 2017 r.



1. Nazwa i adres Zamawiającego
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – Krajowy
Rejestr Sądowy nr KRS 0000005890
Telefon: (81) 533-77-90,  Fax (81) 533-78-00,  
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek w godz. od 7:00 do 15:00, piątek w godz. od 7:00 do 12:55,
REGON: 431018621,   NIP: 712-241-34-74
Strona internetowa: www.pogotowie.lublin.pl ,      e-mail: zampubliczne@pogotowie.lublin.pl

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ – 05 / 17. Wykonawcy
zobowiązani  są  do  powoływania  się  na  wyżej  podane  oznaczenie  we  wszelkich  kontaktach  z
Zamawiającym.

2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  na 

podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2017 
roku poz. 1579 ), zwanej dalej ustawą Pzp.   

2.2. Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 Euro.
2.3 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy PZP.
2.4 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91e 

ustawy PZP.
2.5. Zamawiający przewiduje możliwość wskazaną w art. 24aa PZP.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do ambulansów w tym:

część 1. Defibrylatory
część 2. Krzesełka kardiologiczne z systemem zjazdowym po schodach

3.2. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w zał. nr 2 do SIWZ. Oferowany przez 
Wykonawcę przedmiot zamówienia musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż 
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.4. Warunki serwisowania przedmiotu zamówienia:          
Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu
medycznego na terenie Polski.
3.5. Minimalny okres gwarancji 24 m-ce  liczone od daty podpisania protokółu  zdawczo-odbiorczego. 
Zamawiający będzie punktował jako kryterium oceny ofert „przedłużoną gwarancję” w tym wymagane  
przeglądy serwisowe oferowane przez Wykonawcę w okresie od 24 miesiąca do 60 miesiąca od daty 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  Opis kryterium oceny ofert w dalszej części SIWZ.
3.6.Wykonawca zapewnia wymagane  przeglądy serwisowe oferowanego sprzętu podczas okresu      
trwania gwarancji w ramach oferowanej ceny.
3.7. Zamawiający będzie punktował jako kryterium oceny ofert zagwarantowany przez Wykonawcę 
sprzęt zastępczy, który zostanie dostarczony Zamawiającemu na czas naprawy gwarancyjnej (w okresie 
24 miesięcy liczonych od daty podpisania protokółu  zdawczo-odbiorczego) na czas naprawy trwającej 
dłużej niż 5 dni kalendarzowych.
3.8.  Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w 
zakresie działania obsługi i konserwacji sprzętu medycznego w terminie wyznaczonym w 
harmonogramie realizacji dostaw w ramach oferowanej ceny.
3.9. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017 poz. 211 ze zmianami).
3.10.Oferent może złożyć ofertę na jedną część lub na wszystkie bądź na wybrane części.
3.11. Kod CPV:  33.10.00.00 – 1,  33.18.21.00-0,  33.19.00.00-8           
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3.12. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Termin wykonania zamówienia.
4.1. Wymagany termin realizacji dostawy – nie dłużej niż 20 dni licząc od daty zawarcia umowy.  

5. Warunki udziału w postępowaniu.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

5.2. 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.
5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 
mowa w rozdz.5 niniejszej SIWZ oceniane będzie łącznie.
5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 5 
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych,
5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 5.4 niniejszej 
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z formularzem ofertowym) zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 PZP.

5.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.
5.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego 
podmiotu, 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 wymagane
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5.8. Zamawiający przeprowadzi ocenę spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i załączonych dokumentów. Z treści dostarczonych przez wykonawcę dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, że wykonawca ww. warunki spełnił.
5.9. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art.24 ust.4 PZP.

5a. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP
5a.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w sytuacji opisanej w art. 24 
ust. 1 pkt. 12-23 PZP
5a.2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

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 2017 r. poz. 1508) 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 2016 r. poz. 2171 ze zmianami);
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym w Załączniku do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.
6.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – 
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. 6. pkt 6.1 
niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
6.3. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. 6.1 niniejszej SIWZ.
6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 
mowa w rozdz. 6.1. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w 
art 25 ust. 1. :

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy PZP oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;



4) 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 PZP;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) 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.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A:
1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) ppkt 2)–4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A pkt 1–6.

B. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda:
1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 
zamawiającego ( wypełniony zał nr 2 do SIWZ)

6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn.zm.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia (z którego wykonawca może skorzystać) stanowi Załącznik do 
niniejszej SIWZ.

6.7. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 



odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje
w formie pisemnej.
6.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty.
6.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 
posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o 
ile są one aktualne.
6.10. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
6.11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6.1. niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń  lub dokumentów,  a  także  wskazanie  osób uprawnionych do porozumiewania  się  z
wykonawcami.

7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich 
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca 
przewidział wyłącznie formę pisemną.
7.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ.
7.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin
7.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zampubliczne@pogotowie.lublin.pl lub 
abi@pogotowie.lublin.pl 
7.5. 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. Jeżeli wykonawca przyjmując dokument nie potwierdzi zwrotnie faktu odbioru dokumentu,
za  dostatecznie  udokumentowanie  faktu  skutecznego  doręczenia  uznaje  się  pozytywny  raport  z
urządzenia telefaksu, poczty elektronicznej.
7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7.7. 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 6 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.

mailto:abi@pogotowie.lublin.pl
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7.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w rozdz. 7.7 niniejszej SIWZ.
7.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7.10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych Smyl Tomasz tel.  81-536-71- 91.

8. Wymagania dotyczące wadium.           
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą.
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust. 1 ustawy Pzp).
9.2. Szczegóły dotyczące terminu związania ofertą oraz jego przedłużenia zostały określone w 
       art. 85 ust. 2-5 ustawy Pzp
 
10. Opis sposobu przygotowania ofert       
10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na jedną część lub na wszystkie bądź na wybrane części. 
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
10.3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. wypełniony (na oferowane części) „Formularz ofertowy” stanowiący zał. nr 1 do SIWZ
2. wypełniony formularz – opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2,
3. wypełniony formularz cenowy - zał. nr 3,

    4. oświadczenia, o których mowa w rozdziale 6. pkt 1-4 niniejszej SIWZ zał. nr 4a i 4b,

10.4. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których, Zamawiający określił wzory w  
niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i 
wierszy.
10.5. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na 
maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie 
zapewniającej pełną czytelność jej treści. 
10.6. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 
10.7. Wszystkie strony oferty winny być podpisane czytelnie lub parafowane wraz z pieczątką imienną 
przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10.8. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem 
sytuacji opisanej w pkt 11.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
10.9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych 
w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie ujawnia się 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. 
10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, 
uniemożliwiając odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia kopert.
Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być
zaadresowana na adres: 



       Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie,  20-043 Lublin 
ul. Spadochroniarzy 8,

oraz opisane:

„Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów.: TZ- 05/17”
Nie otwierać przed dniem 16.11.2017r.,  godz. 09:10.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto opatrzona 
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

10.12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
10.13. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku 
gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzeże w
SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
10.14. W przypadku oferty wspólnej  należy w sposób wymienić z nazwy z podaniem adresu - wszystkie
podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia – z zaznaczeniem 
lidera/pełnomocnika. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze 
skutkiem dla mocodawców.
10.15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), 
zgodnie z art. 23 ust.2 PZP ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz 
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać 
zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty.
10.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę. Oświadczenia o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winny być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. 
Oświadczenia winny być opakowane tak jak oferta, a opakowania winny zawierać odpowiednio 
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty winny być złożone w terminie do 16.11.2017 r., do godziny 09:00 w siedzibie 
Zamawiającego, pok. Nr 222. 
11.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, art 84 ust 2
ustawy Pzp. 
11.3. Oferty zostaną otwarte w dniu 16.11.2017 r  o godzinie 09:10 w siedzibie  
Zamawiającego, w Lublinie ul. Spadochroniarzy 8, pok. 207 – sala konferencyjna.
11.4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.5. Zamawiający uzna, że termin złożenia oferty przez wykonawcę został zachowany, jeżeli oferta, do 
terminu określonego w niniejszej SIWZ na składanie ofert wpłynie do miejsca oznaczonego i 
przewidzianego na złożenie ofert.
11.6. Otwarcie ofert jest jawne.
11.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
         ustawy PZP.
11.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.pogotowie.lublin.pl w
         zakładce „zamówienia publiczne” informacje dotyczące:

    a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
    b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
    c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
        w ofertach.

 

http://www.pogotowie.lublin.pl/


12.    Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia.
12.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym
w niniejszej SIWZ.
12.3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
12.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
12.5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku.
12.6. Cena oferty ma zawierać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu zamówienia podlega obciążeniu takimi 
podatkami) i ma być wyrażona w polskich jednostkach płatniczych. Definicja ceny została określona
w art. 2 pkt.1 PZP

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z 
obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od 
najważniejszego do najmniej ważnego.
13.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 
kryteriach:

l.p. Kryterium oceny ofert Waga (%) Uwagi:

1 łączna cena 
ofertowa brutto

60

2 przedłużona 
gwarancja

15 Zamawiający będzie punktował jako kryterium oceny ofert 
przedłużoną gwarancję w tym wymagane przeglądy serwisowe 
potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu, oferowane przez 
Wykonawcę w okresie od 24 miesiąca do 60 miesiąca od  daty 
podpisania protokółu  zdawczo-odbiorczego

3 sprzęt zastępczy na
czas naprawy

15 Zamawiający będzie punktował jako kryterium oceny ofert 
zagwarantowany przez Wykonawcę sprzęt zastępczy, który 
zostanie dostarczony Zamawiającemu na czas naprawy 
gwarancyjnej (w okresie 24 miesięcy liczonych od daty 
podpisania protokółu  zdawczo-odbiorczego) na czas naprawy 
trwającej dłużej niż 5 dni.

4 czas reakcji na 
zgłoszenie awarii 
sprzętu

10 Zamawiający będzie punktował jako kryterium oceny ofert 
czas reakcji na zgłoszenie awarii sprzętu. Jako skuteczne 
podjęcie działania w przypadku zgłoszenia awarii sprzętu 
Zamawiający rozumie odbiór uszkodzonego sprzętu z 
określonego podczas zgłoszenia miejsca (ul. Spadochroniarzy 8
lub ul. Bursaki 17 w Lublinie).  

RAZEM: 100,00%



13.2. Sposób dokonywania oceny:
1) Dla kryterium Ł  ą  czna cena ofertowa brutto A  przyjmuje się skalę punktową od 0 do 60 punktów.
Dla kryterium – Łączna cena ofertowa brutto, dla którego wartość minimalna jest najkorzystniejsza –
ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
      

       Najniższa cena ofertowa z przedłożonych ofert
A = ------------------------------------------------------------------------------- x 60

             Cena oferty badanej

gdzie: A – ilość punktów jaką otrzyma dany Wykonawca za kryterium Łączna cena ofertowa brutto.

2) Dla kryterium przedłużona gwarancja B   przyjmuje się skalę punktową od 0 do 10 punktów. Wykonawca
składając ofertę deklaruje okres serwisu gwarancyjnego, obejmującego  wykonywanie wymaganych 
przeglądów serwisowych sprzętu medycznego potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. Wykonawca
składając ofertę deklaruje czas trwania przedłużonej gwarancji wpisując: 0- brak przedłużonej gwarancji, 
liczba od 1 – 36 (liczba miesięcy przedłużonej gwarancji). 

Sposób obliczania wartości punktowej: -  przedłużona gwarancja B- waga – 15 %

                 Przedłużona gwarancja w badanej ofercie
 B = ----------------------------------------------------------------- x 15
                 Najdłuższy termin przedłużonej gwarancji

3) Dla kryterium sprzęt zastępczy na czas naprawy C przyjmuje się skalę punktową od 0 do 15 
punktów. Wykonawca składając ofertę deklaruje czy zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy w 
okresie 24 miesięcy liczonych od daty podpisania protokółu  zdawczo-odbiorczego) na czas naprawy 
trwającej dłużej niż 5 dni kalendarzowych.  Wykonawca składając ofertę deklaruje zagwarantowanie 
sprzętu zastępczego wpisując „TAK” lub „NIE”.

4)  Dla kryterium czas reakcji na zgłoszenie awarii sprzętu D przyjmuje się skalę punktową od 0 do 10 
punktów.  Jako skuteczne podjęcie działania (czas reakcji na zgłoszenie awarii) w przypadku zgłoszenia 
awarii sprzętu Zamawiający rozumie odbiór uszkodzonego sprzętu z określonego podczas zgłoszenia miejsca
(ul. Spadochroniarzy 8 lub ul. Bursaki 17 w Lublinie) przez przedstawiciela Wykonawcy.  Zamawiający 
wymaga, aby maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosił 120 godzin.

Sposób obliczania wartości punktowej: -czas reakcji na zgłoszenie awarii sprzętu D- waga –10 %

   Najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie awarii
 D = ---------------------------------------------------------------------------- x 10
                 Czas reakcji na zgłoszenie awarii badanej oferty

Ogólna liczba punktów jaką uzyska badana oferta (K) będzie obliczona wg wzoru:

K = A+B+C+D

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. 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.
14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 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.
14.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
14.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
14.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
14.6. Po uprawomocnieniu się orzeczenia o wyborze oferty Wykonawca wyłoniony w toku niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wezwany do podpisania umowy, przez 
wydział Zamawiającego, na rzecz, którego prowadzono niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach;
16.1. Wzór umowy stanowi Załącznik do niniejszej SIWZ.
16.2. Zamawiający, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmiany 
          postanowień zawartej umowy w zakresie:

1. zmiany cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki 
    podatku VAT,
2. zmiany cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki
    podatku akcyzowego.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku     
        postępowania o udzielenie zamówienia. 
17.1. Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia
         oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
         przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
         przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
 
  Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie   
5. Załącznik nr 5 -  Projekt umowy
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy  

                                         kapitałowej.

  ZATWIERZAM
           Dyrektor

                                                                                                             Zdzisław Kulesza

             



Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)



 

                                                                            Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe 
SP ZOZ w Lublinie, 
20-043 Lublin 
ul. Spadochroniarzy 8

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sprzętu medycznego do ambulansów , zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SIWZ;

MY NIŻEJ PODPISANI 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (nazwa (firma) i  dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

NIP: ............................................................  REGON: ........................................................................

telefon: ........................................................ faks: ...............................................................................

e-mail: ......................................................... adres  internetowy: ........................................................

nazwa banku: .......................................................................................................................................

nr konta: ...............................................................................................................................................

województwo ...................................................... kraj ........................................................................

1.  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i zgodnie z warunkami

     określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami przedstawionymi w SIWZ oraz

     wszystkimi otrzymanymi modyfikacjami treści SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz

     zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić

     wszystkie wymienione w SIWZ wymagania Zamawiającego.    

3.  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za wartość W zam: 



Część 1 Brutto: ___________  zł Słownie:__________________________________________

Netto: _____________ zł Słownie:__________________________________________

VAT: _____________ zł Słownie:__________________________________________

Część 2 Brutto: ___________  zł Słownie:__________________________________________

Netto: _____________ zł Słownie:__________________________________________

VAT: _____________ zł Słownie:__________________________________________

4.  OFERUJEMY przedmiot zamówienia posiadający parametry techniczne określone w
      załączniku Nr 2 do SIWZ.

5.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie nie później niż 20 dni od daty 
zawarcia umowy.   

6.  AKCEPTUJEMY projekt umowy wraz z warunkami płatności określonymi przez
      Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: przelew 14 dni od daty
      wystawienia faktur wraz z protokółem odbioru.

7.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zawartymi
      w SIWZ oraz oświadczamy, że oferowany sprzęt medyczny jest wyrobem medycznym w  
      rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych ( Dz. U. z 2017 poz. 211 ze  
      zmianami)

8.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji podstawowej na okres 24 miesięcy oraz 
dodatkowej, przedłużonej gwarancji na okres (od 24 – 60 miesięcy, należy wpisać ilość miesięcy 
dodatkowej, przedłużonej gwarancji)

część 1 – proponowana przedłużona gwarancja : ______ miesięcy.
część 2 – proponowana przedłużona gwarancja : ______ miesięcy.

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze w formularzu ofertowym proponowanego terminu 
przedłużonej gwarancji, Zamawiający na potrzebę oceny ofert przyjmie minimalny termin gwarancji, tj 24 
miesiące.  

Naprawy gwarancyjne oraz w okresie przedłużonej gwarancji należy zgłaszać:
- adres: …................................................................................................................................
- telefon / faks: …...................................................................................................................
- e-mail: ….............................................................................................................................. 
- strona www : …...................................................................................................................

9. W trakcie trwania okresu gwarancji podstawowej, tj przez 24 miesiące, w przypadku naprawy sprzętu
trwającej dłużej niż 5 dni kalendarzowych,  zapewnimy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach
i właściwościach zgodnych z opisanymi w SIWZ- __________   .(Należy wpisać TAK lub NIE) 

10. Zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wystąpienia  awarii  sprzętu  do  podjęcia  działań  w  ramach
udzielonej gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 120 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii
przez Zamawiającego. Ponadto, w trakcie trwania okresu gwarancji podstawowej, tj przez 24 miesiące
czas reakcji na zgłoszenie awarii sprzętu E wynosić będzie: _____________ godzin. 



UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze w formularzu ofertowym proponowanego czas reakcji
na zgłoszenie awarii sprzętu, Zamawiający na potrzebę oceny ofert przyjmie 120 godzin.

11. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

12. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale niżej wymienionych
      podwykonawców*:

_______________________________________________________________________
(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

_______________________________________________________________________
                                                                   (zakres (część)  i wartość powierzonych prac) 

13. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
      zamówienia jest następujący: _______________________________________________
_______________________________________________________________________
                           (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

14. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr
od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji.

Uwaga.  Nie ujawnia się 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 (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp) .

15. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej  z  niniejszą  ofertą,  na  warunkach  określonych  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
       poniższy adres:
      _________________________________________________________________
      _________________________________________________________________
      _________________________________________________________________

17. OŚWIADCZAMY, że - znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego:
      „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
      prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub
      instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
      gwarancji, akredytywy, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
      poręczenia lub gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
      gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub  zamówienia publicznego,
      przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
      dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
      znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego
      lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”oświadczamy,
       że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.



18.  WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM składamy:  
1) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (odpowiedni do składanej oferty), 
2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy (odpowiedni do składanej oferty), 
3) Stosowne pełnomocnictwa, jeżeli wykonawcy ubiegają się o zamówienie wspólnie,
4) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisywania dokumentów,

Nr sprawy: TZ – 05 / 17 

...........................dnia.......................                                        ....................................................................................
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Uwaga:
 niepotrzebne wykreślić



Załącznik Nr 2 a do SIWZ

..................................
pieczęć Wykonawcy

Nr sprawy: TZ- 05 /17

   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferowany sprzęt medyczny dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego WPR SP ZOZ  w Lublinie 
spełnia nw parametry:

1. ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
    ( Dz. U. z 2017 poz. 211).
2. oferowany sprzęt medyczny musi spełniać wymagania normy PN-EN 1865 dla sprzętu
    medycznego i normy PN-EN 1789 + A1 dla pojazdów medycznych i ich wyposażenia oraz
    spełniać wszystkie warunki określone niniejszej SIWZ.
3. ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

Defibrylator szt. 3 Spełnia
tak/nie

1 Producent.......................................... model/typ..............................................

2 Transportowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, stosowany przez 
zespoły ratownictwa medycznego

3 Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci

4 Ciężar aparatu w pełnej konfiguracji poniżej 8 kg

5 Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia

6 Norma IP min. 44

7 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim ( dotyczy również opisów na panelu 
sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych)

8 Zasilanie akumulatorowe (akumulatory wymienne, ze zminimalizowanym efektem 
pamięci, nie dopuszcza się akumulatorów Ni-Cd), czas pracy na jednym akumulatorze 
min. 180 minut ciągłego monitorowania Ekg lub minimum 100 defibrylacji z 
maksymalną energią 

9 Zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z  instalacji karetkowej 12V jako
 integralna część aparatu, lub dodatkowy moduł i uchwyt ścienny z zasilaniem w 
podstawie, możliwość ciągłego zasilania aparatu i ładowania akumulatora/ów z instalacji 
ambulansu

10 Zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z sieci  230 V jako integralna część 
aparatu lub dodatkowy moduł

11 Akumulatory z możliwością doładowywania w aparacie bez konieczności pełnego 
rozładowywania

12 Defibrylacja dwufazowa:
 w trybie AED
 w trybie ręcznym, zakres regulacji od min. 2J do min. 200 J; min. 18 poziomów 
regulacji  energii dostępnej przy defibrylacji zewnętrznej/kardiowersji; podać dostępne 
poziomy energii oraz zalecany algorytm defibrylacji dla dorosłych i dzieci



13 Czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 8 sek.

14 Możliwość defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie  
kabel do elektrod

15 Automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta przy 
defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych

16 Możliwość wykonania kardiowersji

17 Łyżki defibrylacyjne twarde dla dorosłych i dzieci zintegrowane, z kablem w komplecie

18 Ekran monitora kolorowy zapewniający dobrą widoczność pod różnym  kątem w 
warunkach silnego oświetlenia,  o wysokim kontraście, przekątna ekranu min. 6,5''

19 Możliwość wyświetlania min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie

20 Pamięć wewnętrzna  min. 400 zdarzeń ( monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, inne 
procedury), wbudowany napęd zewnętrzny USB

21 Drukarka termiczna zintegrowana z możliwością wydruku EKG 

22 Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją analizy i interpretacji słownej,               
z wydrukiem słownym oceny diagnostycznej, wyświetlaniem na ekranie pełnego zapisu   
12 odprowadzeń ekg, w komplecie kabel do monitorowania

23 Tryb doradczy z automatyczną analizą EKG

24 Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń, w komplecie kabel do monitorowania

25 Wzmocnienie zapisu ekg regulowane w zakresie min. 0,25 do 4,0 cm/mV

26 Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie, w komplecie kabel do 
stymulacji

27 Zakres regulacji prądu stymulacji min. 10-140 mA, zakres regulacji częstości impulsów 
min. 40-170 /min.

28 Pełna obsługa defibrylacji (wybór energii, ładowanie, wyładowanie, wydruk EKG)           
z łyżek zewnętrznych i za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej,

29 Pełna funkcjonalność transmisji 12-odprowadzeniowego Ekg przez modem 

Alarmy częstości akcji serca

30 Wyposażenie do każdego defibrylatora: kabel Ekg 12 odprowadzeniowy – 1 szt., kabel 
Ekg 3 odprowadzeniowy – 1 szt., kabel do stymulacji  przezskórnej/defibrylacji/ 
kardiowersji – 1 szt.,elektrody wielofunkcyjne do przezskórnej defibrylacji/kardiowersji –          
2 komplety dla dorosłych i 2 komplety dla dzieci 

31 Kompletne wyposażenie z opakowaniem transportowym zabezpieczającym aparat  przed 
uszkodzeniem, torba na akcesoria i uchwyt ścienny do montażu defibrylatora w 
ambulansie z funkcją ładowania akumulatora/ów i zasilania po wpięciu aparatu do 
uchwytu

32 Certyfikowany uchwyt karetkowy z zasilaniem, spełniający wymagania normy:PN 
1789+A1 2011-1 szt.

33 Akumulator: 1 komplet/szt ( ilość uzależniona od ilości portów w urządzeniu) plus             
1 akumulator zapasowy

34 Papier do rejestratora termicznego - 4 szt.

35 Serwis autoryzowany na terenie Polski 

36 Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co 
najmniej 10 lat od daty dostawy

37 Zaprogramowanie i uruchomienie defibrylatora w systemie Rescue Net Medgate, 
będącym na wyposażeniu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie  



( w tym licencja )
Bezpłatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-
odprowadzeniowego zapisu ekg przez dedykowany modem do wskazanych przez 
Zamawiającego podmiotów szpitalnych, w komplecie modem do transmisji danych 
współpracujący z dowolnym operatorem sieci GSM bez karty SIM operatora sieci 
komórkowej

Pozostałe wymagania:
- Rok produkcji 2017
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych.
- Deklaracja zgodności CE.
- Okres gwarancji na defibrylator min. 24 miesiące.
- Bezpłatne przeglądy techniczne w ramach gwarancji potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu.  
-Zagwarantowanie montażu urządzenia w ambulansie i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi w WPR SP 
ZOZ w Lublinie.
-Podjęcie działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 120 godzin od 
momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia.
- W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
- Koszty dojazdu Wykonawcy w celu dokonania napraw w ramach gwarancji ponosi Wykonawca
- Punkty serwisowe autoryzowane na terenie Polski. Podać nazwy i adresy.
-  Wykonawca  realizujący  zamówienie  dostawy  sprzętu  medycznego  wszelkie  instrukcje  obsługi,  ksiażeczki
gwarancyjne w języku polskim, deklaracje CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych  oraz inne dokumenty
umożliwiające  prawidłowe  korzystanie  przez  Zamawiającego  z  przedmiotu  zamówienia,  dostarcza  podczas
przekazania sprzętu.
- Wykonawca winien podać Zamawiającemu zalecane środki do zmywania powierzchni  przedmiotu zamówienia 
(podać nazwy zalecanych środków).

..............., dnia........................     ...................................................................................
                  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik Nr 2b do SIWZ

..................................
pieczęć Wykonawcy

Nr sprawy: TZ- 05 /17

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferowany sprzęt medyczny dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego WPR SP ZOZ  w Lublinie 
spełnia nw parametry:

1. ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
    ( Dz. U. z 2017 poz. 211).
2. oferowany sprzęt medyczny musi spełniać wymagania normy PN-EN 1865 dla sprzętu
    medycznego i normy PN-EN 1789 + A1 dla pojazdów medycznych i ich wyposażenia oraz
    spełniać wszystkie warunki określone niniejszej SIWZ.
3. ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

Krzesełka kardiologiczne z systemem zjazdowym po schodach szt. 3 Spełnia
tak/nie

1 Producent.......................................... model/typ..............................................

2 Przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego

3 Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozje i działanie płynów 
dezynfekujących

4  Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa zmywalnego, demontowane, przystosowane 
do dezynfekcji

5 Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach

6 Wyposażony w górny uchwyt teleskopowy, regulowany min. w 3 pozycjach

7 Waga max. 12 kg.

8 Składane z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie znoszenia/zjeżdżania z pacjentem,

9 Wyposażone w podnóżek

10 Minimum 4 koła jezdne, z czego min. 2 obrotowe, dwa z nich o średnicy min. 150 mm 
umożliwiające wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu

11 Komplet pasów zabezpieczających, min. 4 szt. umożliwiających szybkie ich rozpięcie

12 System jezdny pozwalający na bezpieczne dla pacjenta i obsługującego zjeżdżanie 
krzesełka po schodach

13 Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg

14 Certyfikowany uchwyt mocujący w karetce zgodny z obowiązującymi przepisami

Pozostałe wymagania:
- Rok produkcji 2017
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych.
- Deklaracja zgodności CE.
- Okres gwarancji  min. 24 miesiące.



- Bezpłatne przeglądy techniczne w ramach gwarancji potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu.
- Zagwarantowanie montażu urządzenia w ambulansie i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi w WPR SP 
ZOZ w Lublinie.
-Podjęcie działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu
telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia.
- W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
- Koszty dojazdu Wykonawcy w celu dokonania napraw w ramach gwarancji ponosi Wykonawca
- Punkty serwisowe autoryzowane na terenie Polski. Podać nazwy i adresy.
-Wykonawca  realizujący  zamówienie  dostawy  sprzętu  medycznego  wszelkie  instrukcje  obsługi,  ksiażeczki
gwarancyjne w języku polskim, deklaracje CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych  oraz inne dokumenty
umożliwiające  prawidłowe  korzystanie  przez  Zamawiającego  z  przedmiotu  zamówienia,  dostarcza  podczas
przekazania sprzętu.
- Wykonawca winien podać Zamawiającemu zalecane środki do zmywania powierzchni  przedmiotu zamówienia 
(podać nazwy zalecanych środków).

..............., dnia........................     ..................................................................................
                                                                                                        podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nr sprawy: TZ –  05 / 17

Składając  ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  sprzętu  medycznego  do  ambulansów
zobowiązujemy  się  do  wykonania  zamówienia  zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków
Zamówienia za następującym wynagrodzeniem:

CZĘŚĆ 3

Lp Opis Ilość Cena netto Stawka podatku 
Vat

Cena brutto

1 2 3 4 5 6

1 Część 1 -  Defibrylator 3

2 Część 2 -  Krzesełko 
kardiologiczne

3

RAZEM:

..........................dnia.......................                                        
                                                  ....................................................................................

    podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy                        

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY



Załącznik  4 a   

Na potrzeby postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pt: Dostawa 

sprzętu medycznego do ambulansów,

znak sprawy TZ – 05 / 17 oświadczamy 
co następuje:

O  ŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. , dnia …………………. r. 

      (miejscowość)

    …………………………………………

(podpis)

O  ŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/  ych  podmiotu/  tów,  będącego/  ych  podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… 

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia …………………. r. 

      (miejscowość)

    …………………………………………

(podpis)

________________________________________________________________________________________________

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.

…………….……. , dnia …………………. r. 

      (miejscowość)     …………………………………………

          (podpis)

OŚWIADCZENIE
( DOTYCZ  ĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA )

składane na podstawie art. 25a ust. ustawy Pzp.



Załącznik 4 b    

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt: Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów,

znak sprawy TZ – 05 / 17 oświadczamy co następuje:

O  ŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. , dnia …………………. r. 

      (miejscowość)

    …………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWI  ĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  : 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: 
…....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
w następującym zakresie: 
……………………........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. , dnia …………………. r. 

      (miejscowość)

    …………………………………………

(podpis)

_____________________________________________________________________________________________________

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.

…………….……. , dnia …………………. r. 

      (miejscowość)     …………………………………………

          (podpis)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZ  ĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU 
składane na podstawie art. 25a ust. ustawy Pzp.



Załacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr  LO - ___ / 17
na dostawę sprzętu medycznego

zawarta w Lublinie w dniu  ___________ r. pomiędzy:

Wojewódzkim Pogotowiem  Ratunkowym Samodzielnym Publicznym  Zakładem  Opieki  
Zdrowotnej  w   Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8  wpisanym do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin 
– Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000005890,
NIP: 712-241-34-74,   REGON: 431018621, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Zdzisław  Kulesza     -  Dyrektor

na podstawie pobranego w dniu _______ r ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 ust. 4 
aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj,  Dz. U. z 2016 r. poz. 678 z późn. zm.), wydruku 
komputerowego (identyfikator wydruku: RS/__________________) zawierającego aktualne dane o Zamawiającym, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

a
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

zwana w dalszej części umowy "Wykonawcą".

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z  2017 roku poz. 1579 ).

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy – rok produkcji 2017
    sprzęt medyczny o właściwościach i parametrach zgodnych ze złożoną ofertą i opisem przedmiotu
    zamówienia zawartym w załączniku nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
    stanowiący załącznik do niniejszej umowy oraz przeszkolenia personelu.

2. Wykonawca oświadcza,  że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym w
    rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych ( Dz. U. z 2017 poz. 211) 

oraz  spełnia wymagania Polskiej normy PN-EN 1865 dla sprzętu   medycznego i normy PN-EN 
1789 + A1 dla pojazdów medycznych i ich wyposażenia.

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
4. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer
    świadectwa rejestracji muszą znajdować się w opakowaniach jeżeli jest takie wskazanie
    zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie:
     20 dni od daty zawarcia umowy. W terminie dostawy nastąpi pierwsze uruchomienie/montaż sprzętu oraz  
    przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania dostarczonego sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na
     własny koszt – loco siedziba Zamawiającego w Lublinie ul. Bursaki 17.
3. Odbiór przez Zamawiającego sprzętu medycznego nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lublinie,
     przy ul. Bursaki 17 w terminie zgodnie z ust. 1 po uprzednim, z min.  2 dniowym



    wyprzedzeniem (faksem na numer 81-533-78-00) powiadomieniu Zamawiającego przez
    Wykonawcę o dokładnym dniu i godzinie przekazania sprzętu.
4. Potwierdzenia wykonania zamówienia i odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni
   pracownicy Zamawiającego i  Wykonawcy na protokółach  odbioru.
5. Upoważnionymi pracownikami ze strony Zamawiającego są: _________________________ 
    tel.  ___________________, Pan __________________________________
6. Upoważnionymi pracownikami ze strony  Wykonawcy są:  _______________________
    tel. ___________________
7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek  Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu
    zamówienia.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 strony niniejszej umowy spiszą protokół wskazujący na
     wady i usterki i wyznaczą termin ich usunięcia.
9. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w przekazaniu przedmiotu zamówienia,
    Wykonawca zobowiązuje się do ich uzupełnienia w terminie 2 dni od momentu ich
    stwierdzenia, jednak nie później niż do dnia przekazania sprzętu  Zamawiającemu o którym
     mowa w  ust. 1 umowy.
10. Za dzień odbioru przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania przez strony
      bezusterkowego protokółu zdawczo-odbiorczego.

§ 3
1. W przypadku wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podczas odbioru sprzętu medycznego
    Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami
    prawa.
2. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (instrukcje
    obsługi, gwarancje, faktury). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta
    zagranicznego muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.    
3. Dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane
    Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu ich otrzymania, a odbiór przedmiotu zamówienia
    nie będzie możliwy.
4. Wykonawca realizujący zamówienie dołączy podczas przekazania sprzętu medycznego wszelkie 
    foldery, ulotki, instrukcje obsługi oraz dokumenty gwarancyjne.
5.Wykonawca zobowiązany jest w terminie realizacji dostawy do przeszkolenia personelu  
    Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia.

§ 4
1. Wykonawca oświadcza, że prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami 
    własnymi / przy udziale podwykonawców.

§ 5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ogółem:

Część: ___
        ___________________________________________________________________ zł netto
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),
        __________________________________________________________________ zł brutto
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),
        _______________________________________________________zł kwota podatku VAT
        słownie: (_______________________________________________________/100 złotych),   
2. Podana w ust.1 cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia takie jak m.in. podatki,
    cła, koszty przeglądów gwarancyjnych wg aktualnie obowiązujących przepisów, koszty transportu, 

przeszkolenia i inne. 
3. Ceny i nazwy na fakturach muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 2 i 3 SIWZ
    stanowiących załączniki do niniejszej umowy (opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy).
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z konta



    Zamawiającego na konto Wykonawcy w banku: ____________________________________  
    nr _____________________________________________  w terminie do 14 dni od daty 

doręczenia faktur wraz z protokołem odbioru o którym mowa w § 2  ust. 10 umowy za 
zrealizowanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT  i upoważnia Wykonawcę do  wystawiania faktur
     VAT  bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania.  

§ 6
1. Strony ustalają, że w razie nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający
    może żądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z tytułu:
   1) w razie zwłoki terminu w realizacji całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1
       ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną w wysokości
       0,2 %  wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki.
   2) w razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy , Zamawiającemu należą się od
       Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5
        ust. 1  umowy.  
   3) w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy należą się od
       Zamawiającego kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5
        ust. 1 umowy.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kary umowne, Strony będą uprawnione do
    dochodzenia odszkodowania przekraczającego kary umowne na zasadach ogólnych. 

§ 7
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 na okres ______ m-cy
2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego, o którym
     mowa w § 2 ust. 10 umowy.
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny:
    - sprzętu medycznego będzie świadczony przez 
      ___________________________________________________________________________
       telefon: ______________,    faks: ________________,
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów zgodnie z
     instrukcją obsługi – w ramach oferowanej ceny, zgodnie ze złożoną ofertą. 
5. O wszystkich stwierdzonych wadach bądź usterkach  Zamawiający zawiadomi serwis o którym
     mowa w ust. 3 na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działania w celu wykonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu
     zamówienia nie później niż w ciągu______  od momentu zgłoszenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji wymaganych przeglądów  
     serwisowych  potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu – w ramach oferowanej ceny.  
8. W okresie gwarancyjnym, w przypadku naprawy przedmiotu zamówienia trwającej dłużej niż 5 dni,
     Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zastępczy sprzęt równoważny na czas wykonania naprawy.   
     (tak / nie)
9. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia, przy zgłaszaniu
    czwartej Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu zamówienia o
      czas napraw.

§ 8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
    której dokonano wyboru oferty.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
     może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 



§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2017 roku poz. 1579 ). 

§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy Sąd 
Gospodarczy w Lublinie.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta Wykonawcy 
2. załącznik nr 2 do SIWZ  - opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne
3. załącznik nr 3 do SIWZ  -  formularz cenowy

 Wykonawca: Zamawiający:



Załącznik Nr 6 do SIWZ

..................................
pieczęć Wykonawcy

Nr sprawy: TZ- 05 /17   

OŚWIADCZNIE
 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

Ja ..................................................................................................................................................
/imię i nazwisko/

-(Wypełnia odrębnie każda z osób reprezentujących wykonawcę zgodnie z danymi
zawartymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w CEIDG - ewidencji działalności gospodarczej
lub osoba upoważniona przez Wykonawcę albo Pełnomocnik / Lider w przypadku konsorcjum i SC

zgodnie z pełnomocnictwem złożonym wraz z ofertą )

Będąc uprawnionym/ą do reprezentacji wykonawcy niniejszym informuję, że w związku z pozyskaniem 
informacji o złożonych ofertach

wykonawca należy do grupy kapitałowej (*)

wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*)
(*) – niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
1. Zgodnie z art.24 ust.11 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp ) ,,wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................... ..............................................................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej po stronie Wykonawcy

      Pieczęć firmowa Wykonawcy

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od
dnia  zamieszczenia  przez  Zamawiającego  informacji  z  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej
www.pogotowie.lublin.pl


	1. Nazwa i adres Zamawiającego

