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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów
wykonawczych do ustawy (art. 39 ustawy Pzp).
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 246463-2012 z dnia 21-11-2012roku
 strona internetowa Zamawiającego – www.spzozjablonka.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty
przetargowej
4. W przypadkach nie wyszczególnionych w niniejszej SIWZ obowiązują przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup i dostawa ultrasonografu ( USG) na
potrzeby Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce szczegółowy opis aparatury został
określony w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w parametrach technicznych aparatury i
sprzętu medycznego załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Nazwy i kody stosowane we wspólnym Słowniku Zamówień – CPV:
33112200-0
33100000-1
3. Dostawa aparatury obejmuje: dokonanie instalacji i montażu dostarczonego sprzętu w
budynku Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce, przy ul. 3 Maja 7, przeprowadzenie
szkolenia w zakresie instrukcji obsługi całej dostarczonej aparatury w języku polskim oraz
wprowadzenie wszelki ustawień tak, aby umożliwić właściwe użytkowanie sprzętu.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i
dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/
użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna:
art. 29 ust. 3 ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
5. Na dostarczony sprzęt, wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z tą jaka została określona w
tabelach parametrów technicznych /załącznik 8 do SIWZ/, liczonej od daty protokolarnego
odbioru sprzętu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Formularz asortymentowo – cenowego
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Parametry techniczne aparatury i sprzętu medycznego

Rozdział 3. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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Rozdział 4.

Oferty wariantowe

Zamawiające nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy

Rozdział 5.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Rozdział 6.

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od
podpisania umowy.

Rozdział 7.

Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom
zobowiązany jest wskazać w ofercie te części.

Rozdział 8.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania (art.141 ustawy pzp),
2) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z
oryginałem wszystkich dokumentów (art. 23 ust.2 ustawy Pzp);
3) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
4) Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
wezwie pełnomocnika przed zawarciem umowy do przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców(art.23 ust.4 ustawy Pzp).

Rozdział 9.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je
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dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

Rozdział 10. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego
1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w złotych polskich [PLN].
2. Wszystkie kwoty podane w dokumentach stanowiących ofertę winny być podane w złotych
polskich [PLN].
3. Całą korespondencję dotyczącą płatności wraz z fakturami należy wysyłać do Zamawiającego
w języku polskim.

Rozdział 11. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
lub wykonuje co najmniej 3 dostawy sprzętu medycznego tj. ultrasonografu z podaniem
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw będzie potwierdzać
wysokość tych dostaw w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na
PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane
zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona
przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
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niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
1.6. Wykonawca może występować tylko w jednej Ofercie, czy to indywidualnie czy też jako
Partner Konsorcjum.
1.7. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do
oferty dokumenty określone w Rozdziale 12 SIWZ na podstawie, których zostanie dokonana
ocena spełnienia warunków określonych w Rozdziale 11 SIWZ.
1.8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
1.9. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Rozdział 12. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3a
do niniejszej SIWZ.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
daty wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
b/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3b do SIWZ
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, należy przedłożyć:
a/ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia– zał. nr 3b do SIWZ
b/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w
SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
- Próbki, opisy lub fotografie
- Inne dokumenty
a/ Oświadczenie o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 2010r Nr 107 poz. 679 z
późn. zm. ), zawierające zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia kopii ww. dokumentów na
każde żądanie zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
b/ wypełnionego formularza asortymentowo – cenowego (wzór stanowi załącznik nr 7 do
SIWZ)
c/ firmowe materiały informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanego
przedmiotu zamówienia,
d/ Dokładny opis – zestawienie parametrów technicznych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do
SIWZ
e/ Deklaracje zgodności z CE na oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia.
4. Inne dokumenty:
4.1. Formularz oferty przetargowej (Załącznik nr 1 do SIWZ);
4.2. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ);
4.3. W przypadku Konsorcjum należy dołączyć szczegółową informację o Wykonawcach
stanowiących Konsorcjum (Załącznik nr 2a do SIWZ);
4.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania
wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego
reprezentowania we właściwym rejestrze
4.5. Pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez
pełnomocnika
5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W przypadku, kiedy
ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego postępowania. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich Wykonawców ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych
przez Wykonawcę.
7. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia
powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o
wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.
8. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert na
podstawie art. 26 ust. 3 na wezwanie Zamawiającego.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: wymagane w pkt 2a, 2b niniejszej części dokumenty winien złożyć każdy Wykonawca.
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Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej części winny być złożone wspólnie przez
Wykonawców.

Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie pobiera WADIUM

Rozdział 14. Termin związania ofertą
1.

2.

3.

4.
5.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania
ofert określonym w Rozdziale 17 SIWZ
Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko
raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą musi być wyrażona na
piśmie i jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą
Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Rozdział 15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1.
2.

3.

4.

5.
1)
2)

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej
do porozumiewania się z Wykonawcami
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać
pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do
Zamawiającego:
− za pomocą faksu (nr 018 26 420 21)
− drogą elektroniczną (adresy: spzoz@spzozjablonka.pl) – zeskanowany, podpisany
dokument
− pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie
Jabłonka, ul. 3 Maja 7, 34-480 Jabłonka,
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub email uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed
upływem terminu i zostanie niezwłocznie przekazana pisemnie
Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
nazwę i adres Wykonawcy,
nr telefonu i faksu, e-mail,
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3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4) znak postępowania – ZP/1/2012 „Zakup i dostawa ultrasonografu (USG) na potrzeby
Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce” SIWZ można także odebrać w siedzibie
Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka, ul. 3
Maja 7, 34-480 Jabłonka, pok. 20 Księgowość i administracja, w godzinach urzędowania
Zamawiającego tj. 9.00-17.00 lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie
na adres: spzoz@spzozjablonka.pl
6. Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na dwa dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza przesyłanie
zapytań faxem na numer 018 26 420 21 lub na adres: spzoz@spzozjablonka.pl
(zeskanowany, podpisany dokument) z jednoczesnym przesłaniem oryginału zapytania
pocztą.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu
do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.spzozjablonka.pl oraz
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na
stronie internetowej.
Do kontaktowania się z Wykonawcami:
- lek med. Przemysław Olenderek

Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferta winna być dostarczona w dwóch zaklejonych, nieprzezroczystych opakowaniach
(np. koperta). W Przypadku złożenia oferty osobiście Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego na swój wniosek potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną przyjęcia.
Koperta zewnętrzna winna być opatrzona następującymi danymi:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINIE
JABŁONKA
UL.3 MAJA 7
34-480 JABŁONKA
OFERTA NA „ZAKUP I DOSTAWA ULTRASONOGRAFU (USG) NA POTRZEBY
ORAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA W JABŁONCE”
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NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
29-11-2012r godz. 16.05

Koperta wewnętrzna winna być opatrzona następującymi danymi:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINIE
JABŁONKA
UL.3 MAJA 7
34-480 JABŁONKA
OFERTA NA „ZAKUP I DOSTAWA ULTRASONOGRAFU (USG) NA POTRZEBY
ORAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA W JABŁONCE”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
29-11-2012r godz.16.05
2. Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w
obrocie prawnym lub Pełnomocnika,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Forma dokumentów i oświadczeń.
1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
Pełnomocnika.
2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
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3)

Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej,
6. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór
stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).
7. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zwrot oferty
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwraca niezwłocznie.

Rozdział 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka, ul. 3 Maja 7, 34-480
Jabłonka, pokój nr 20 (Księgowość i Administracja), w terminie do dnia 29-11-2012
roku, godz. 16.00
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka, ul. 3 Maja 7, 34-480 Jabłonka pokój nr 21 dnia
29-11-2012 roku, godz. 16.05
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy),adresy Wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.

Rozdział 18. Opis sposobu obliczania ceny
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1. Podane w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ wraz z załącznikami oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej w obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.
Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w
określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Cena ofertowa obejmuje także wszelkie
koszty określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz inne
warunki wynikające z przepisów prawa potrzebne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
jego oferty
3. Cena oferty musi być podana w PLN
4. Do obliczania ceny brutto oferty Wykonawca powinien zastosować stawkę podatku VAT
od towarów i usług zgodną z obowiązującymi przepisami
5. Ceną oferty jest kwota brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT wymieniona w
Formularzu Oferty.
6. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz
ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.
7. Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna
zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto.
8. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu
zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej.
9. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Cena ofertowa brutto – znaczenie 100 pkt
C
KC = N × 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Rozdział 20. Sposób oceny ofert
1. Przy dokonywaniu analizy Ofert Komisja przetargowa w szczególności sprawdzi:
1.1. kompletność oferty;
1.2. zgodność oferty z minimalnymi kryteriami kwalifikacji określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
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2. W przypadku zgodności ofert z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Komisja dokona oceny ofert stosując kryteria ofert podane w rozdziale 19 SIWZ.
3. Do oceny w kryterium ceny będzie przyjmowana cena brutto.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.
O dokonanych poprawkach zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
6. Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem wybranego
zadania.
7. Cena nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą. Nie dopuszcza się negocjacji między
Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
8. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowane ceny
powinny być zaokrąglone według ogólnych zasad tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi
5 lub więcej zaokrągla się „w górę”, w przeciwnym przypadku zaokrągla się „w dół”.
9. Odrzucenie ofert
9.1. Zamawiający odrzuci Ofertę, jeżeli:
9.1.1. jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych;
9.1.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
9.1.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
9.1.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9.1.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
9.1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
9.1.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
9.1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9.3. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Jeśli
Wykonawca nie udzieli wyjaśnień w podanym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
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wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę jego oferta
zostanie odrzucona.
10. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
10.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach
określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano , uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
5. Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie
internetowej www.spzozjablonka.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
– tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony
pismem akceptującym. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce
podpisania umowy.
7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli
zostało w inny sposób, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp (art. 94, art.
183 itp.)
8. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23
ust. 1 ustawy Pzp) – zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy
regulującej współpracę wykonawców

Rozdział 22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 23. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Rozdział 24. Inne informacje
Nie przewiduje się:
1)
zawarcia umowy ramowej,
2)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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Rozdział 25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 180 - 198

Rozdział 26. Zmiany postanowień zawartej umowy.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem zmian, o których mowa w
niniejszej SIWZ.
2.Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje tylko w
następujących przypadkach:
1) niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez
Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez
Zamawiającego
2) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego
umową terminu realizacja zamówienia publicznego.
3) w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie
do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia
faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie
był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego.
4) wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzeb wprowadzenia do
treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia
ustalonego wynagrodzenia.
5) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia
6) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
3. Zmiana może dotyczyć tylko tych postanowień umowy, na których treść mają wpływ
okoliczności określone w opisanych powyżej przypadkach.
Rozdział 27. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3a, 3b, 3c
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

ZATWIERDZAM

Formularz oferty
Informacja o wykonawcy
Dane dotyczące konsorcjum
Oświadczenia
Oświadczenie - wskazujące część zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcą
Wykaz dostaw
Projekt umowa
Formularz asortymentowo – cenowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

...……………………….

Jabłonka, dnia 21 listopada 2012 roku
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ
Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Zakup i dostawa ultrasonografu (USG) na potrzeby Orawskiego Centrum Zdrowia w
Jabłonce”
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka
Ul. 3 Maja 7
34-480 Jabłonka
1. Nazwa Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nr NIP
Nr REGON
Nazwa i adres partnerów
Konsorcjum*
•

wypełniać w przypadku Konsorcjum

2. Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)
Imię i nazwisko
Adres służbowy
Telefon, Fax
E-mail

3. Deklaracja Wykonawcy
Niniejszym oświadczamy, że:

3.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją
bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty w
tym zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi.
3.2. Cenę wykonania zadania oferujemy jak niżej:
Cena ofertowa za
wykonanie
przedmiotu
zamówienia:

Cena netto

Należny podatek VAT
.......%

Cena netto + należny
podatek VAT
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słownie:

***
3.3.

Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3.4. Zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi warunkami
przetargu zawartymi w SIWZ oraz z wszystkimi informacjami niezbędnymi do
zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną
dodatkowych roszczeń finansowych
3.5. Wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
3.6. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji
3.7. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wymienionych we wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zleceniodawcę.
3.8. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie umowy.
3.9. Oświadczamy, że zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia zrealizujemy
przedmiot zamówienia do 14 dni od dnia podpisania umowy.
3.10. Oświadczamy ,iż wprowadzamy przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami
ustawy
z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 17.06.2010r. Nr 107 poz.
679), i zobowiązujemy się do dostarczenia kopii ww. dokumentów na każde żądanie
zamawiającego,
3.11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.)
3.12. TAJEMINCA PRZEDSIĘBIORSTWA
Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę zawarte na stronach od
…….do …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
3.13. Numer mojego konta bankowego: .................................................................................
3.14. Oświadczam że wszystkie zapisane strony mojej oferty wraz z załącznikami są
ponumerowane i cała oferta składa się z ............. stron.
3.15. Oświadczamy, że jesteśmy*) /nie jesteśmy*) płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.

*niepotrzebne skreślić
Miejscowość, dn.……….

................................................
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ
INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY
1.

Nazwa firmy:
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2.

Adres ................................................................................................................................... telefon
......................................... fax. ........................................ e-mail ..............................

3.

Osoby uprawnione do reprezentowania firmy:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Miejscowość, dn.……….
................................................
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2a do SIWZ

DANE DOTYCZĄCE KONSORCJUM

1. Nazwa i adres Lidera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Nazwy Partnerów:
2.1.

Partner 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.

Partner 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.

Partner 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejscowość, dn.……….
................................................

podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3a do SIWZ
...........................................
(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Zakup i dostawę ultrasonografu (USG) na potrzeby Orawskiego
Centrum Zdrowia w Jabłonce”
W imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam-oświadczamy * na dzień
składania ofert, że:
- spełniam/spełniamy* warunek dotyczący:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- posiadania wiedzy i doświadczenie
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
................................................
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3b do SIWZ
...........................................
(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Zakup i dostawę ultrasonografu (USG) na potrzeby Orawskiego
Centrum Zdrowia w Jabłonce”

W imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam-oświadczamy* na
dzień składania ofert, że:
- nie podlegam/nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

................................................
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3c do SIWZ

OŚWIADCZENIE
osoby fizycznej
O BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA STOSOWANIE DO ART. 24 UST. 1 PKT. 2

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

.......................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
mocy art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),

................................................
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
............................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie
Wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcą
Ja niżej podpisany oświadczam, że wykonam zamówienia publiczne pn.: „Zakup i dostawę
ultrasonografu (USG) na potrzeby Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce”
1) własnymi siłami*
2) powierzę wykonanie podwykonawcą w następującej części (określić zakres) *
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jest odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń

..........................................., dnia .……….

.............................................
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ DOSTAW
Wykaz zrealizowanych lub realizowanych dostaw, tj. dostaw odpowiadających swoim
rodzajem dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia*
Lp.

Nazwa zadania –przedmiot

Wartość
całkowita (zł)

Data wykonania

Odbiorca

1

2

2

3

4

1.
2.
3.
4.

UWAGA!
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
lub wykonuje co najmniej 1 dostawę sprzętu medycznego tj. ultrasonografu, z podaniem
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
*

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w wykazane dostawy zostały
wykonane należycie lub są wykonywane należycie
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jest odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń

..........................................., dnia .……….

.............................................
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA – projekt
Nr …………………………..2012
zawarta w dniu ………. r. w Jabłonce pomiędzy:
A) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka
z siedzibą; 34-480 Jabłonka, ul. Sobieskiego 29,
reprezentowanym przez: Przemysława Olenderka - Dyrektor SPZOZ
zwanym w dalszej części umowy “ ZAMAWIAJĄCYM”
a
B)
z siedzibą
reprezentowaną przez : ......................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ”
Artykuł 1
1. Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć
ZAMAWIAJĄCEMU fabrycznie nową aparaturę medyczną (ultrasonograf USG)
zwany dalej towarem wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i parametrach
szczegółowo określonych w załączniku do umowy, zgodnie z ofertą przetargową.
Artykuł 2
1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO
(miejsce przeznaczenia) w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia będzie dokonana na koszt i ryzyko
WYKONAWCY
3. Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym
przez strony umowy.
4. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy
nie będzie on zgodny z ofertą , sprawny technicznie lub posiadał widoczne uszkodzenia i
wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w art. 7 pkt. 4.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem instrukcję
obsługi w języku polskim
Artykuł 3
1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę brutto w wysokości: ……….. zł
/słownie: .,,,złotych / w tym ,,,,% podatek VAT w wysokości ,,,,,,,,,,,,, zł w terminie 30
dni od daty dostarczenia sprzętu i podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY należną cenę w terminie 30
dni od daty wystawienia faktury VAT:
3. Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT będzie protokół zdawczo –
odbiorczy potwierdzający dostawę aparatury medycznej ( ultrasonograf )
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Artykuł 4
Cena określona w art.3 ust 1 obejmuje :
1. Montaż oraz uruchomienie towaru
2. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi towaru.
Artykuł 5
1. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na oferowany towar licząc od
daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust. 1, wyda
Zamawiającemu stosowne dokumenty.
3. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust. 1
w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części
zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.
4. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 5 dni licząc od daty
telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce.
5. Na czas naprawy Wykonawca dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze
Artykuł 6
1. WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny
2. WYKONAWCA zapewni dostęp do serwisu i do części w okresie minimum 10 lat od
upływu okresu gwarancyjnego.
Artykuł 7
1. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy określonego w art. 2 pkt 1, Zamawiający
będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy
dzień opóźnienia ponad termin dostawy.
2. Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w pkt. 1, Zamawiający w razie
opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin dostawy, a gdy opóźnienie przekroczy 10 dni od daty dostawy
wyznaczonej w art. 2 pkt. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i
żądać kar umownych, o których mowa w pkt.4.
3. W przypadku zwłoki w usunięciu wad usterek w stosunku do terminu ustalonego w art. 5
pkt.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy
dzień opóźnienia. Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku
wstawienia zastępczej aparatury na czas naprawy.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy. Jeżeli
odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w
zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.
5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę z powodów wymienionych wyżej u Zamawiającego powstała szkoda
przewyższająca ustanowioną
karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.
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6. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda z innej przyczyny niż wymienione wyżej
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości poniesionej
szkody.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych , kary
umowne Wykonawca zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu
pisemnego wezwania Zmawiającego.
Artykuł 8
1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem zmian, o
których mowa w niniejszej SIWZ.
3. Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje
tylko w następujących przypadkach:
- niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez
Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez
Zamawiającego
- siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego
umową terminu realizacja zamówienia publicznego.
- w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu
podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego.
- wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzeb wprowadzenia
do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia
ustalonego wynagrodzenia.
- gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia
-zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwie
miejscowo dla Zamawiającego
6. Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa.
7. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie 1
egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA, 1 egzemplarz ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 7 do SIWZ

…………………………………………
(pieczątka firmowa)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Przedmiot zamówienia: Ultrasonograf (USG)

Lp.

Nazwa wyrobu
- opis minimalnych wymagań jakościowych

x
1.

Cena
jednostkowa
brutto

Stawka
VAT

Wartość brutto

Producent

Numer
katalogowy

Kraj pochodzenia

Ilość

x

x

/w zł/

/w %/

/w zł/

x

x

x

Szt.

1
x

x

x

J.m.

x
Ultrasonograf

Razem:

x

Zasady wypełnienia:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.

………………………………………………… dnia …………………… 2012r.

……………………………………………………
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Wymagane Parametry Techniczne
Ultrasonograf z 4 głowicami: Kardiologiczną, Liniową, Convex,
Endovaginalna
Pełna nazwa urządzenia:

-------------------------------------------------------------------------------

Producent:

-------------------------------------------------------------------------------

Kraj:

-------------------------------------------------------------------------------

Rok produkcji:

wymagany 2012 r.

Lp
1.

2.

Parametry wymagane aparatu

Warunek
graniczny

Konstrukcja
Najwyższej klasy, kliniczny, cyfrowy, aparat
ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym
Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy.
Przetwornik min. 12-bitowy
Zaawansowany technicznie cyfrowy system
formowania wiązki ultradźwiękowej.
Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych
min. 8000
Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych
min. 8000
Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3
Dynamika systemu min.210 dB. Określić.
Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu.
Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu
ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej
oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu
Ruchomy pulpit sterowniczy w pionie i poziomie
Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o
wielkości min. 10 cali
Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych
Zakres częstotliwości pracy USG: od 2 MHz do co
najmniej 15 MHz.
Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop):
min. 15 000 klatek.
Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po
zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw.
Cineloop)
Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B
tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie
na jednym obrazie
Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode
min. 50 sek.
Max. głębokość pola obrazowego min. 30 cm
Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów)
programowanych przez użytkownika: minimum 40
Obrazowanie i prezentacja obrazu
Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów.
Min.
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PARAMETRY OFEROWANE/
POTWIERDZENIE TAK/NIE
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3.
B,
4.
B+B
5.
4B
6.
M
7.
B+M
8.
D
9.
B+D
10. B + C (Color Doppler)
11. B + PD (Power Doppler)
12. 4 B (Color Doppler)
13. 4 B (Power Doppler)
14. B + Color + M
FRAME RATE dla trybu B:
min. 680 obrazów/sek. Podać.
FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200
obrazów/sek.
Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej
min. 6 pasm II harmonicznej
Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny
(PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic.
Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)
min.: +/- 6,3 m/sek (przy zerowym kącie bramki)
Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły
(CWD)
Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki)
Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze
wszystkich głowic.
Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)
min.: +/- 3,9 m/sek
Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze
wszystkich głowic.
Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o
bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z
możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów
w małych naczyniach
Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler
Tkankowy
Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie
rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste)
Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z
pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste)
Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na
wszystkich głowicach.
Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power
Doppler) w czasie rzeczywistym
Obrazowanie w układzie skrzyżowanych
ultradźwięków
Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający
kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na
wszystkich oferowanych głowicach
Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach
liniowych
Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą
jednego przycisku
Zakres bramki dopplerowskiej:
min. od 0,5 mm do 20 mm
Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej
min. +/- 30 stopni
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3.

Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80
stopni
Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC)
min. w 8 strefach
Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min.
25 map
Wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł
EKG
Aktywna funkcja Strain i Strain Rate
Obrazowanie kinetyczne umożliwiającą
automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji
wyrzutowej
Oprogramowanie do automatycznej segmentowej
analizy pracy serca przedstawianej na wykresie
liniowym, histogramie i tabelarycznie w postaci
wartości liczbowych
Doppler Ciągły dostępny na głowicach convex,
liniowa, kardiologiczna
Archiwizacja obrazów

4.

Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów
na dysku twardym (min. 160 GB) i bazą pacjentów.
Opisać
Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów
w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci
DICOM (wersja 3.0)
Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i
TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu
i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie
lub płytach CD-R/RW
Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na
wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive
oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje
dostępne po naciśnięciu jednego przycisku
Videoprinter czarno-biały.
Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia
nośników typu PenDrive
Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps
Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego
komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu
wysyłania danych (obrazy, raporty)
Drukarka laserowa do wydruku raportów
bezpośrednio z aparatu
Funkcje użytkowe
Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x6
Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x16
Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz
przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki
Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i
po zamrożeniu
Raporty z badań z możliwością zapamiętywania
raportów w systemie
Pełne oprogramowanie do badań:
Kardiologicznych
Naczyniowych
Brzusznych
Małych narządów
Mięsniowo-szkieletowych
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5.

1

2

3

4

6.

Położniczych
Ginekologicznych
Urologicznych
Pediatrycznych
Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub
wykonane w technologii zapewniającej
ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach)
Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased
Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości
pracy. Podać typ i producenta
1) Zakres częstotliwości pracy:
co najmniej 1,0 – 5,0 MHz.
Określić zakres
2) Liczba elementów: min. 500 Podać ilość
3) kąt obrazowania min. 90 stopni
4) obrazowanie harmoniczne
min. 6 pasma częstotliwości
Głowica elektroniczna Liniowa matrycowa
szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
Podać typ i producenta
1) Zakres częstotliwości pracy:
co najmniej 4,0 – 13,0 MHz.
2) Liczba elementów: min. 800. Podać ilość
3) szerokość pola skanowania max. 40 mm
4) obrazowanie harmoniczne
min. 6 pasma częstotliwości
5) Obrazowanie trapezowe i rombowe
Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa,
ze zmianą częstotliwości pracy.
Podać typ i producenta
1) Zakres częstotliwości pracy:
co najmniej 2,0 – 6,0 MHz.
2) Liczba elementów: min. 190
3) Kąt skanowania min. 60 st.
4) obrazowanie harmoniczne
min. 4 pasma częstotliwości
Głowica elektroniczna Convex Endovaginalna,
szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
Podać typ i producenta.
1) Zakres częstotliwości pracy:
co najmniej 3,0 – 9,0 MHz
2) Liczba elementów: min. 190
3) Kąt skanowania min. 180 st.
4) promień max. R10 mm
5) obrazowanie harmoniczne
min. 4 pasma częstotliwości
Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu
składania oferty)
Możliwość rozbudowy systemu o
wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe dla
dorosłych, pediatryczne i neonatologiczne
Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem
Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć)
Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
(dostarczyć przy dostawie aparatu)
Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice,
printer) min. 24 miesiące
Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż
zaoferowanego aparatu USG na terenia Polski
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(dokumenty załączyć)
Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji
rozwojowych przez co najmniej 4 lata
Zagwarantowanie dostępności części przez minimum
10 lat od daty dostawy
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Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w
których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów
granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i
ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
Parametry z powyższych tabel podane „parametr wymagany” określone jako TAK stanowią
wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
1.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej w zał. Nr 8 do siwz dane są
prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia
aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2.
Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest fabrycznie
nowy, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami
eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia
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