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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 135.000 euro 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem art. 24aa. 

 
 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„DOSTAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Z MONTAŻEM” 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP-17-018UN 

 

Nazwa i adres zamawiającego :  

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                     

w Katowicach 

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24 

tel. 32/259-16-68  fax. 32/259-16-71 
Internet: www.spskm.katowice.pl 
e-mail: duo@spskm.katowice.pl 
 
 

Kody klasyfikacji CPV :  33115000-9  i  45000000-7 
 
 
 
 
 
 

                                                   Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

 

                                 17.05.2017r 

                                                     
                                                              Dyrektora SPSKM 

                                                      dr n med. Włodzimierz Dziubdziela 
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I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego po 01 stycznia 2017r tomografu komputerowego 
wraz z wyposażeniem i akcesoriami , 

b) montaż, uruchomienie oraz wykonanie testów 
c) przeprowadzenie szkoleń w zakresie użytkowania i obsługi technicznej urządzenia 
d) wykonanie robót budowlanych w celu dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK. 

2.     Opis przedmiotu zamówienia określa: 
a) Załącznik  nr 1 do SIWZ  –  zawierający parametry wymagane TK 
b) Załącznik  nr 2 do SIWZ  –  opis parametrów ocennych w kryterium „jakość” 
c) Załącznik  nr 3 do SIWZ  –  program funkcjonalno-użytkowy 
d) Załącznik  nr 4 do SIWZ  –  przedmiar 
e) Załącznik  nr 5 do SIWZ  –  rysunki 
f) Załącznik  nr 6 do SIWZ  –  zestawienie materiałów 
 

3.  Brak jakiejkolwiek pozycji ( parametru wymaganego) w załączniku Nr 1 do SIWZ lub oferowanie 
asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów określonych w załączniku Nr 1 do SIWZ  
będzie skutkowało odrzuceniem oferty .  

4. Termin rękojmi i gwarancji dla wykonanych robót budowlanych wymagany – 36 miesięcy. 
5. Termin gwarancji dla oferowanego tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz 

montażem stanowi kryterium ocenne w niniejszym postępowaniu (pkt XIII SIWZ). 
 
 
II) USTALENIA OGÓLNE  

 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom wyłącznie w zakresie robót budowlanych.  
4. Przedmiot zamówienia musi być zarejestrowany i dopuszczony do używania w służbie zdrowia na terenie 

kraju, zgodnie z ustawą w wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. z 2015r,poz. 876 z późn. 
zm) 

5. Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą        
o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do 
rejestru,  Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny 
koszt i na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego. 

8. Wszelkie koszty związane z dostawą ponosi wykonawca. 
  
 
III) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – nie dłużej niż 14 tygodni od daty podpisania 

umowy, w tym: 
a) Prace remontowe oraz montaż sanitariatu – nie dłużej niż 14 dni od daty podpisania umowy 
b) Montaż i instalacja aparatu, wstępne szkolenie lekarzy i techników oraz testowanie aparatu – nie 

dłużej niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy 
 
 

IV) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA .  
 

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

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

2. Warunki udziału w postępowaniu. 

2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                     

w postępowaniu, dotyczące: 
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a) Zdolności technicznej lub zawodowej,  

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia .  

3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do    

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                                                     

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3.2  Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

3.3  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

4.    Określenie warunków udziału w postępowaniu.  

4.1 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej , 

o którym mowa w pkt 2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej 2 dostawy do placówki służby zdrowia tomografu komputerowego z montażem i instalacją  

– każda dostawa o wartości min. 2.000.000,00 PLN brutto.  

5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza 

wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku                   

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających                

z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, o którym mowa w art.24 

ust.5 pkt 5;  

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                    

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa               

w art.24 ust.5 pkt 6;  

4) 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 Pzp, 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. 

V) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA   

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej , 

zamawiający żąda od wykonawcy: 

a)    wykazu dostaw (na druku JEDZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz                            
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z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                               

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy.  

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 
żąda następujących informacji i dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp 

oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, 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 Pzp; 

5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.u. z 2016r, poz. 716) 

6) 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.  

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 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 o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 8 do 

SIWZ. 

7) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są wiadomi. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.ppkt. 1 - 4 SIWZ:  

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 
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informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 

Pzp; 

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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3. ppkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Dokument, o którym mowa w pkt 3. ppkt 2 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 SIWZ, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany                  

w pkt 2 ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym               

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 

a) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

b) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 

w pkt 3. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13                

i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę                           

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
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nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu.  

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

10. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego. 

1) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 
przez zamawiającego w załączniku Nr 1 do SIWZ, zamawiający żąda: 

 
a) katalogu, folderu lub opisu technicznego w języku polskim. Treść dołączonego do oferty katalogu, 

folderu lub opisu technicznego musi potwierdzać wszystkie wymagane w załączniku nr 1 do SIWZ 
parametry. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach wymaganego parametru będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty. Dopiski, uzupełnienia odręczne w katalogach/folderach nie będą 
brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert 

b) Oświadczenia wykonawcy o posiadaniu stosownych dokumentów ( deklaracji zgodności, zgłoszenia/ 
wpisu do rejestru wyrobów medycznych) dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do 
używania w jednostkach służby zdrowia na terenie Polski – zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych, a na żądanie zamawiającego przedłożenia dokumentów do wglądu. 

 

2) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia posiada dodatkowo oceniane parametry 
określone przez zamawiającego w załączniku Nr 2 do SIWZ, zamawiający żąda: 

 
a) katalogu, folderu lub opisu technicznego w języku polskim. Treść dołączonego do oferty katalogu, 

folderu lub opisu technicznego powinien potwierdzać wszystkie oferowane i dodatkowo oceniane 
parametry określone w załączniku nr 2 do SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach 
dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 

pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w katalogach/folderach nie będą brane pod uwagę przez 
Zamawiającego przy ocenie ofert 
 

11. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.  

1.    Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej 

zwanego „jednolitym dokumentem”). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                        

w postępowaniu. 

2.   Jednolity dokument stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia                 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                                 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte                    

w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 
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7. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 5  (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu) i § 7 rozporządzenia (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 SIWZ) 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te 

mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, 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. 

9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. 

składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                                

w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy                  

z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 SIWZ) rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

10. W przypadku, o którym mowa w ppkt 8 SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez zamawiającego dokumentów. 

11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. 

12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt 10. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych 

niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski .  

17. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych 

przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

20. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
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21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:  

a)  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ. Wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia „jednolitego dokumentu” w następującym zakresie: Część II sekcja A z wyłączeniem 
informacji dotyczących zamówień zastrzeżonych, Część II  sekcja B, Część III sekcja A, B, C i D, 

Część IV Sekcja   lub sekcja A, Część IV sekcja C 1b, 11, 12, Część VI 
b) katalog, folder lub opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim 
c) Oświadczenie  z informacją, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ 
d) Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ 
e) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ 
f) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ 
g) W terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego protokołu z otwarcia 

ofert Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany Załącznik 
Nr 8  Oświadczenia dołączone do oferty nie będą honorowane. 

 

VII)   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania 
oferty w postaci elektronicznej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych             
w handlu międzynarodowym.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

6. Wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć  
Zamawiającemu  po otrzymaniu wezwania zgodnie z art.26 ust.1 ustawy Pzp. 

7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
10. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy 

i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie 
nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty 
dokonania poprawki.  

11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem 
terminu otwarcia ofert. 

12. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
14.  Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać 
oznaczenie: 
 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na 
„DOSTAWĘ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO 

Oznaczenie sprawy: ZP-17-018UN 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
16. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, 
która musi zawierać oznaczenie: 
 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  
„DOSTAWĘ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO”.  

Oznaczenie sprawy: ZP-17-018UN 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
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17. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy.  

18. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 
zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 
innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na   
„DOSTAWĘ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO”.  

Oznaczenie sprawy: ZP-17-018UN 
                           Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
19. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 
20. 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. W takim przypadku 
wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu,            
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w jego ofercie. 

 

VIII)  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ   Z WYKONAWCAMI . 
 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,                     
z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Barbara Huchro  

 e-mail: duo@spskm.katowice.pl;  

 numer faxu: 32/ 259-16-71;  

4. Termin na zadawanie pytań upływa w dniu 08.06.2017 r.  Pytania należy przesyłać mailem w formie 

edytowalnej na adres podany w pkt.3 

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się  z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.  

6. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 

wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne 

formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej 

siedzibie. 

 

IX) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.      
 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 96.000,00 PLN 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 

6 Pzp: 

a) pieniądzu, 

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

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 

5. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową 
gwarancję płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes 
Zamawiającego w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. Gwarancja nie może być                        
w zakresie jej zastosowania bardziej uciążliwa dla Zamawiającego niż alternatywna forma pieniężna. 
Tym samym powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, powinna być nieodwołalna             
i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja, 
c) gwarantowaną kwotę w PLN, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie  i bezwarunkowo na 

pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) zawierające oświadczenie, że 
kwota wadium jest mu należna zgodnie z art.46 ust.4a i 5, podając przyczyny zatrzymania wadium, 

f) termin wypłaty kwoty gwarancji nie powinien przekraczać 14 dni od dnia otrzymania wezwania do 
wypłaty. 

g) wszelkie spory mogące wynikać z gwarancji (poręczenia) będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby beneficjenta gwarancji (Zamawiającego). 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 

26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa                       

w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice                

nr rachunku 30 1130 1091 0003 9110 0620 0003.  Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu 

elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

8. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 

składania ofert). 

9. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - 

e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 

10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A 

kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej.  

11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (w formach,                  

o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona                        

w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do 

walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych)                        

w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

12.  W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa                 

w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium 
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zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Dostawę tomografu komputerowego” oznaczenie sprawy: ZP-17-018UN 

13. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form,                  

o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

X) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,                

z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne 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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2., nie powoduje utraty wadium. 

5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody,              

o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
XI) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

b) termin składania ofert: do dnia 30.06.2017r, do godz. 10:00 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

b) termin otwarcia ofert: w dniu 30.06.2017r o godz. 10:30 

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub 

inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności 

składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty 

wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) cen zawartych w ofertach. 

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po 

upływie terminu do wniesienia odwołania. 

7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane                    

w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ. 

 
XII)  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 
1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie kompletnego 
przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
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4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                               

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów                       

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.  

 

XIII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 
       CENA (PC)                       -  60% 
      JAKOŚĆ (PJ)                      -  30% 
     OKRES GWARANCJI (PG)   -  10% 

 
1.   Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę (PC):  

 
PC = (C min

 
 / C bo  ) x 100 x 60%  gdzie:  

C min
 
 - cena najniższa spośród ocenianych ofert 

C bo    - cena badanej oferty 
100  - stały współczynnik 
PC -  liczba punktów za cenę 
 

2. Sposób obliczania liczby punktów badanej  oferty za jakość (PJ):  
 
PJ = (J bo

 
 / J max ) x 100 x 30%  gdzie:  

J max
 
 - największa ilość punktów spośród ocenianych ofert 

J bo    - ilość punktów uzyskana przez  badaną ofertę 
100  - stały współczynnik 
PJ -  liczba punktów za kryterium „jakość” 
 
Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ.  Dodatkowe punkty 
zostaną przyznane za następujące parametry:  
 

L.p. OPIS PARAMETRU 
PUNKTACJA 

 

 GANTRY i STÓŁ  

1.  Średnica otworu gantry  [cm] 
 ≥ 78 - 5 pkt 
> 70 i < 78 – 2 pkt 
= 70 - 0 pkt 

 GENERATOR I LAMPA RTG  

2.  Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] 
< 80 - 10 pkt 
= 80 – 2 pkt 
> 80 - 0 pkt 

3.  
Rzeczywista pojemność cieplna anody lub jej ekwiwalent w przypadku 
technologii chłodzenia innej niż klasyczna, jeśli jej szybkość chłodzenia jest 
większa niż 2100 kHU/min [MHU] 

 ≥ 10 – 10 pkt 
≥  8 i <10 – 2 pkt 
> 7 i < 8 – 1 pkt 
= 7 - 0 pkt 

4.  Szybkość chłodzenia anody lampy rtg [kHU/min] 
 ≥ 3000 - 10 pkt 
> 1300 i <3000 – 2 pkt 
= 1300 - 0 pkt 

 DETEKTORY  

5.  
Wartość kolimacji warstwy akwizycyjnej, w odniesieniu do izocentrum dla 
akwizycji wielowarstwowej 

< 0,5 mm – 10 pkt 
= 0,5mm – 2 pkt 
> 0,5 mm – 0 pkt 

 SYSTEM SKANOWANIA  

6.  Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] 
≥ 60 -  10 pkt 
> 50 i < 60 – 5 pkt 
= 50 - 0 pkt 

7.  Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s]. 
 ≥ 40 - 5 pkt 
> 30 i < 40 – 2 pkt 
=30 - 0 pkt 
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8.  
Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru 
głowy i narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu kontrastu i 
rozdzielczości czasowej mniejszej od 2 sek [mm] 

≥ 160 -  10 pkt 
≥ 140 i < 160 – 5 pkt 
< 140 - 0 pkt 

9.  
Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań naczyniowych 4D-CTA 
przy pojedynczym podaniu kontrastu i rozdzielczości czasowej nie większej niż 5 
sek [mm] 

≥ 400 -  10 pkt 
> 160 i < 400 – 5 pkt 
= 160 -  0 pkt 

 OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ  

10.  
Dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od badanej 
anatomii i rodzaju badania 

Automatyczny - 10 pkt. 
Półautomatyczny  - 2 pkt 
Brak automatyzacji - 0 pkt 

11.  
Ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników 
anatomicznych i protokołu badania 

Automatyczne - 10 pkt. 
Półautomatyczne  - 2 pkt 
Brak automatyzacji - 0 pkt 

12.  
Oznaczanie kręgów i wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji 
kręgów w badaniach kręgosłupa 

Automatyczne - 10 pkt. 
Półautomatyczne  - 2 pkt 
Brak automatyzacji - 0 pkt 

13.  Integracja z dostarczonym wstrzykiwaczem. 

Klasa sprzężenia IV – 10 pkt 
Klasa sprzężenia III – 2 pkt 
Klasa sprzężenia II – 1 pkt 
Klasa sprzężenia I – 0 pkt 

 PROCEDURY INTERWENCYJNE POD KONTROLĄ TOMOGRAFU  

14.  
Możliwość przełączania trybu pracy sekwencyjny/spiralny w trakcie trwania 
procedury (drenaże, biopsje, terapie bólu) 

Płynne - 5 pkt. 
Z opóźnieniem czasowym  - 1 pkt 
Brak możliwości - 0 pkt 

15.  
Możliwość oglądania obszaru objętego procedurą w 3D (VRT) z jednoczesnym 
podglądem MPR 

W trzech przekrojach 
(koronalnym, aksjalnym i 
sagittalnym) - 5 pkt. 
W dwóch przekrojach  - 1 pkt 
W jednym przekroju  lub brak 
możliwości - 0 pkt 

16.  
Powrót stołu do ostatniej, zapisanej w trakcie procedury, pozycji stołu lub 
obrazu 

Automatyczny - 5 pkt. 
Półautomatyczny  - 1 pkt 
Brak automatyzacji - 0 pkt 

17.  

 
Strefy wyłączania promieniowania rtg w obszarze pracy operatora procedury 
 
 

≥ 3  - 5 pkt 
≥ 2 i < 3  - 2 pkt 
< 2 – 0 pkt 

 STANOWISKA LEKARSKIE – aplikacje dla min 3 jednoczesnych użytkowników   

18.  Numerowanie żeber w badaniach CT 
Automatyczne - 10 pkt. 
Półautomatyczne  - 2 pkt 
Brak automatyzacji - 0 pkt 

19.  Układy wyświetlania (layouty) 

Zestaw predefiniowanych 
układów wyświetlania (layoutów), 
skojarzony z zastosowaną 
aplikacją, np. 
onkologiczna/naczyniowa – 2 pkt 
Możliwość indywidualnego 
dopasowania układów 
wyświetlania przez każdego 
użytkownika,  z możliwością 
zapamiętania - 2 pkt 
Automatyczne dopasowania 
układów wyświetlania do ilości 
oraz typu dołączonych do stacji 
lekarskiej monitorów 
diagnostycznych – 1 pkt 
Brak w/w możliwości – 0 pkt 

20.  
Numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego 
kręgosłupa w badaniach CT i MR 

Automatyczne - 10 pkt. 
Półautomatyczne  - 2 pkt 
Brak automatyzacji - 0 pkt 

 
STANOWISKA LEKARSKIE – aplikacje zaawansowane dla min jednego 

użytkownika 
 

21.  
Możliwość załadowania i porównania zestawów danych tego samego pacjenta z 
automatyczną synchronizacją przestrzenną oraz możliwością powiązania i oceny 
zmian tych samych obszarów anatomicznych 

≥ 8 zestawów – 5 pkt 
< 8 i > 4 zestawów – 1pkt 
≤ 4 zestawów – 0 pkt 
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22.  
Oprogramowanie do oznaczania i usuwania obrazu reszt kałowych z jelita 
grubego zintegrowane z oprogramowaniem wirtualnej kolonoskopii 

Automatyczne - 5 pkt. 
Półautomatyczne  - 1 pkt 
Brak automatyzacji - 0 pkt 

23.  
Oprogramowanie do  oceny porównawczej gęstości polipa w relacji do gęstości 
ściany jelita grubego zintegrowane z oprogramowaniem wirtualnej kolonoskopii 

Automatyczne – 10  pkt. 
Półautomatyczne  - 2 pkt 
Brak automatyzacji - 0 pkt 

24.  
Oprogramowanie do usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą 
porównawczą typu DSA na bazie dwóch zestawów danych obrazowych, przed i 
po podaniu środka kontrastującego 

Automatyczne - 5 pkt. 
Półautomatyczne  - 1 pkt 
Brak automatyzacji - 0 pkt 

25.  
Oprogramowanie umożliwiające oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber                           
z rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie z 
automatyczną detekcją zmian ogniskowych w kręgosłupie 

Automatyczne - 10 pkt. 
Półautomatyczne  - 2 pkt 
Brak automatyzacji - 0 pkt 

 
 

3. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za okres gwarancji  dla oferowanego tomografu 
komputerowego wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz montażem  (PG) dla :  

 
oferowany okres gwarancji od 25 m-cy do 36 m-cy  -  4 pkt 
oferowany okres gwarancji od 37 m-cy do 48 m-cy  -  6 pkt 
oferowany okres gwarancji 49 m-cy i więcej             -  10 pkt 

 
Uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru: 
 
Pg = (G bo

 
 / G max  ) x 100 x 10%  gdzie:  

G max
 
 - największa ilość pkt spośród ocenianych ofert 

G bo    ilość pkt badanej oferty 
100  - stały współczynnik 
Pg -  liczba punktów za termin gwarancji 

 
Minimalny okres gwarancji dla oferowanego tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem                         
i akcesoriami oraz montażem wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 m-ce. Oferowanie okresu 
krótszego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  
 

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w 
kryteria obliczone wg wzoru : 

P = PC + PJ+PG 
 
P   - łączna ilość punktów za wszystkie kryteria  
PC -  liczba punktów za cenę 
PJ -  liczba punktów za parametry jakościowe 
PG - liczba punktów za okres gwarancji 
  

XIV) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania 

informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami,                          
a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji. 

2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się                  
o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie 
jest dołączona do oferty. 

3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się               
o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 

2) cel zawarcia umowy, 

3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za 
wykonanie umowy, 

5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to uznane 
przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zwarcia umowy. 
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5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 
Ustawy. 

6. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania 
umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z 
prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy. 

 
XV) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 
1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego 30 1130 1091 0003 9110 0620 0003 Wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia 

(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed 

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących 

formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,                

z   tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275, z późn. zm.). 

 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (tj. 

art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

zabezpieczenia w tych formach. 

 

4. Z zastrzeżeniem pkt 5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt.3. lit. b) - e) SIWZ musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), 

zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy    w sprawie zamówienia 

publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 

5. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową 
gwarancję płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes 
Zamawiającego w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. Gwarancja nie może być                        
w zakresie jej zastosowania bardziej uciążliwa dla Zamawiającego niż alternatywna forma pieniężna. 
Tym samym powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, powinna być nieodwołalna             
i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja, 
c) gwarantowaną kwotę w PLN, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie  i bezwarunkowo na 

pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) zawierające oświadczenie, że 
kwota wadium jest mu należna zgodnie z art.46 ust.4a i 5, podając przyczyny zatrzymania wadium, 

f) termin wypłaty kwoty gwarancji nie powinien przekraczać 14 dni od dnia otrzymania wezwania do 
wypłaty. 

g) wszelkie spory mogące wynikać z gwarancji (poręczenia) będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby beneficjenta gwarancji (Zamawiającego). 
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6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać, że kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

8. Kwota, o której mowa w pkt.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt 3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, 

że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

„Dostawę tomografu komputerowego  Oznaczenie sprawy: ZP-17-018UN”. 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane usługi. 

13. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na 

PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

(Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia                           

o zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

14.  Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (tj. art. 

148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, 

kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

15. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone                     

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy. 

16. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
XVI) WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWEINIA PUBLICZNEGO 

 
1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. 

 

XVII) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie Pzp. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
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ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość                          

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi 

Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła 

się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 

stron. 

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 9 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie 

przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załączniki nr 1  do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, parametry wymagane TK 
2) Załączniki nr 2  do SIWZ - opis parametrów ocennych w kryterium „jakość” 
3) Załącznik  nr 3 do SIWZ  –  program funkcjonalno-użytkowy 
4) Załącznik  nr 4 do SIWZ  –  przedmiar 
5) Załącznik  nr 5 do SIWZ  –  rysunki 
6) Załącznik  nr 6 do SIWZ  –  zestawienie materiałów 
7) Załącznik nr 7 do SIWZ - formularz oferty, 
8) Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 
9) Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp, 
10) Załącznik nr 10 do SIWZ - jednolity dokument w formacie DOC (wersja edytowalna), 
11) Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy,  
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ZAŁACZNIK Nr 1 do SIWZ 
 
 

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH 

WIELOWARSTWOWY TOMOGRAF KOMPUTEROWY 

Pełna nazwa urządzenia, typ model: …………………………………………………………………………………..………………………………………. 

Producent: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

Rok produkcji ………………………………………………………… 

 

Uwaga: 
 Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub ≤ ) są warunkami granicznymi 
 Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.  
 Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.  
 Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  
 Wykonawca zobowiązany jest określić w kolumnie 4 oferowane parametry i informację na której stronie dostarczonych katalogów/folderów znajduje się 

potwierdzenie oferowanych parametrów 
 
 

L.p. PARAMETRY WYMAGANE - Opis parametru 
Wartość 

wymagana/ 
graniczna 

Wartość oferowana 

1. 2. 3. 4. 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  
 Tomograf nowy wyprodukowany w 2017 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
w najnowszej wersji sprzętowej  i  oprogramowania na dzień składania oferty 

TAK  

2.  

Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający akwizycję min. 128 warstw 
submilimetrowych badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu 
lampa-detektor dla jednej energii promieniowania rtg w trybie badania 
sekwencyjnym i spiralnym 

TAK 
Podać ilość 

warstw 
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3.  

Tomograf umożliwiający: 
- badania szyi, klatki piersiowej, serca, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z 
wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, 
-badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń 
obwodowych, 
-akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych 
- badania wielonarządowe w zakresie min. 170 cm 

TAK  

4.  

Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: 
- deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, 
- zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu 

TAK  

II. GANTRY i STÓŁ 

5.  Średnica otworu gantry  [cm] ≥ 70  

6.  
Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm 
[kg] 

≥  200  

7.  Sterowanie ruchami stołu ze wszystkich czterech stron gantry TAK  

8.  
 

Wyposażenie stołu w: 
- materac, 
- podpórka pod głowę pozbawioną elementów metalowych, 
- podpórka pod głowę ze zmianą kąta pochylenia, 
- podpórka pod kolana, 
- pasy unieruchamiające 
- podpórka pod głowę i ręce 
- osłona stołu przed zalaniem płynami 

TAK  

III. GENERATOR I LAMPA RTG 

9.  Maksymalna moc generatora [kW] ≥  100  

10.  Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] ≤ 90  

11.  Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z TAK  

12.  
Rzeczywista pojemność cieplna anody lub jej ekwiwalent w przypadku technologii 
chłodzenia innej niż klasyczna [MHU] 

≥ 7  
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13.  Szybkość chłodzenia anody lampy rtg [kHU/min] ≥ 1300  

14.   Liczba ognisk lampy rtg ≥ 2  

15.  Automatyczny wybór ognisk TAK  

IV. DETEKTORY 

16.  
Submilimetrowa wartość kolimacji warstwy akwizycyjnej, w odniesieniu do 
izocentrum, dla trybu wielowarstwowej akwizycji spiralnej [mm] 

≤0,625  

V. SYSTEM SKANOWANIA 

17.  
 

Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor ≤0,3 s  

18.  
Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy 
na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm] 

≥170  

19.  Maksymalna długość topogramu [cm] ≥170  

20.  Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch 
Min. od 0,4 do 

1,5 
 

21.  Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] ≥50  

22.  Matryca rekonstrukcyjna Min. 512x512  

23.  Matryca prezentacyjna Min. 1024x1024  

24.  
Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu 
akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 2% charakterystyki MTF.[pl/cm] 

≥ 15  

25.  
Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla trybu skanowania 
submilimetrowego w polu widzenia FOV 50 cm [mm] 

≤ 0,35  

26.  Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s]. ≥ 30  

27.  

Niskodawkowy algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym 
przetwarzaniem iteracyjnym tych samych danych surowych (obszar danych RAW)  
umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody 
rekonstrukcji wstecznej FBP 

TAK  
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28.  
Oprogramowanie do redukcji artefaktów pochodzących od elementów 
metalowych (endoprotezy, implanty) w badanej anataomii 

TAK  

29.  
Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań kardiologicznych 
bramkowanych EKG; wyświetlacz EKG zintegrowany w obudowie gantry 

TAK  

30.  
Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru 
głowy i narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu kontrastu [mm] 

≥ 140  

31.  
Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań naczyniowych 4D-CTA przy 
pojedynczym podaniu kontrastu z rozdzielczością czasową nie gorszą niż 5 sek. 
[mm] 

≥ 160  

32.  
Akwizycja dwuenergetyczna umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych 
obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania 

TAK  

VI. KONSOLA OPERATORSKA 

33.  Stanowisko operatorskie - konsola akwizycyjna TAK  

34.  Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] ≥ 19 "  

35.  
Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą 
obrazów. 

≥ 250000  

36.  Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 TAK  

37.  Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem TAK  

38.  

Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:                                                                  
- Send/Receive                                                                              
- Basic Print                                                                                   
- Query/ Retrieve 
- Storage Commitment   
- Worklist 

TAK 
 
 

 

VII. OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ 

39.  MIP (Maximum Intensity Projection) TAK  

40.  
 

SSD (Surface Shaded Display) TAK  

41.  VRT (Volume Rendering Techique) TAK  
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42.  
Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy 
dowolnym kącie gantry) 

TAK  

43.  
Bezpośrednia rekonstrukcja warstw MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji 
cienkich warstw aksjalnych 

TAK  

44.  Prezentacje cine TAK  

45.  Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) TAK  

46.  
Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, analiza skanu 
dynamicznego). 

TAK  

47.  
Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w 
trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. 

TAK  

48.  
Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, 
archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) 

TAK  

49.  
Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych , z 
możliwością ich projektowania i zapamiętywania 

TAK  

50.  
Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie 
automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez 
wykonywania wstrzyknięć testowych. 

TAK  

51.  

Automatyczne alarmowanie obsługi o możliwości przekroczenia dawki 
referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania) oraz 
ewidencjonowanie tego faktu w przypadku kontynuowania badania bez 
wprowadzania zmian 

TAK  

52.  Integracja wstrzykiwacza środka cieniującego z tomografem TAK  

53.  

Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i 
jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy 
przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej 
wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia) 

TAK  

VIII. PROCEDURY INTERWENCYJNE POD KONTROLĄ TOMOGRAFU  

54.  
Dedykowane rozwiązanie do wykonywania procedur interwencyjnych 
fluoroskopowych i nie fluoroskopowych pod kontrolą oferowanego tomografu 
komputerowego 

TAK  

55.  
Dwa monitory medyczne LCD, kolorowe, min. 19” na mobilnym statywie lub 
podwieszane, do wyświetlania obrazów anatomii objętej procedurą interwencyjną, 
w pokoju badań 

TAK  

56.  Możliwość planowania i kontrolowania ścieżki narzędzia TAK  
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57.  
Możliwość wyświetlania obrazów 2D, warstw z obszaru objętego procedurą, na 
ekranie monitora 

TAK  

58.  Szybkość odświeżania obrazu z szybkością min 8 obrazów/s TAK  

59.  
Dedykowany pulpit do procedur interwencyjnych, umożliwiający kontrolę 
pozycjonowania pacjenta i obsługę monitora 

TAK  

60.  Automatyczna detekcja narzędzia w obszarze anatomii podlegającej procedurze TAK  

61.  

Wsparcie systemowe w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta i operatora, 
umożliwiające  redukcję dawki, np. przez wyłączanie promieniowania rtg w 
określonym obszarze, w trakcie wykonywania procedur interwencyjnych pod 
kontrolą tomografu komputerowego 

TAK 
opisać 

 

62.  
 
Nożny przycisk do wyzwalania promieniowania rtg 

TAK  

IX. STANOWISKA OPISOWE w oparciu o serwer postprocesingowy do kompleksowej diagnostyki onkologicznej  

1 

Serwer aplikacji: 
- liczba procesorów: min. 2 

- pamięć RAM: min. 64 GB 

- wbudowana macierz  w konfiguracji RAID Level 5 

- pojemności macierzy: min. 2.6 TB 

- Ilość kart grafiki: min. 1 (Nvidia GPU lub równoważny) 

- redundantne zasilanie typu Hot-plug 

- chłodzenie zestawem wentylatorów redundantnych 

- napęd optyczny: DVD RW 

-       jednoczesny rendering min. 24 000 warstw 

TAK  

2 

Trzy stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: 

 komputer PC, wyposażony w min. 8 GB RAM, dysk HDD min. 250 GB, napęd 
CD/DVD, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 7 lub nowszy 

 1 kolorowy monitor diagnostyczny, o min. przekątnej 29.8” i rozdzielczości 
nie mniejszej niż 4 MP 

 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 19” i rozdzielczości nie mniejszej 
niż 1280 x 1024 

TAK  
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3 

Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: 
- DICOM Print 
- DICOM Storage Commitment 
- DICOM Sent / Recive 
- DICOM Query/Retrieve SCU 

TAK  

4 
Serwer podłączony interfejsem 10GbE . Wymagana dostawa switcha o min 
przepustowości 10GbE 

TAK  

5 
Jednoczesny dostęp dowszystkich aplikacji klinicznych z aktywnych (min 3) 
stanowisk pracy bez spowolnieniapracy i ograniczeń licencyjnych 

TAK  

6 
Opcja automatycznego wyszukiwania badań archiwalnych pacjenta w oparciu o 
ustalony schemat (czas i rodzaj wykonanego badania) 

TAK  

7 Licencjonowane oprogramowanie antywirusowe z opcją Firewall TAK  

8 
Możliwość wczytania bieżących badań diagnostycznych CT/MR/RTG (z aparatów 
różnych producentów) oraz importowanych z serwera PACS z płyt własnych 
pacjentów 

TAK  

IXa. Aplikacje dla min. trzech jednoczesnych użytkowników 

1.  
Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych 
obrazowych CT, MR, PET-CT 

TAK  

2.  
Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie 
pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych 
badań. 

TAK  

3.  
 
Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) 

TAK  

4.  
Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości 
warstw.  Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania 

TAK  

5.  
 
Rekonstrukcje MIP, VRT 

TAK  

6.  
Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, 
obszary anatomiczne 

TAK  

7.  
Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi Planar Reconstruction), w tym wzdłuż dowolnej 
prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej 

TAK  

8.  
Pomiary geometryczne (odległości, kąty) 

TAK  

9.  
Elementy manipulacji obrazem (m. in.  przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i 
odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). 

TAK  



ZP-17-018UN  -  dostawa TK z montażem 

str. 25 

 

10.  Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET TAK  

11.  

Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny 
badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do 
obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. 
Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. 

TAK  

12.  
Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie 
zakontrastowanego drzewa naczyniowego 

TAK  

13.  Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT TAK  

14.  
Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o 
ściśle określonej energii (z zakresu min. 60 - 130keV) pochodzących z akwizycji 
dwuenergetycznej, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu 

TAK  

15.  

Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w 
trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) 
wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub 
pomiarowi z utworzonej listy 

TAK  

16.  
Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian w 
narządach miąższowych, w tym w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych wraz z 
automatycznym pomiarem zmiany zgodnie z RECIST 1.1, WHO i jej objętości 

TAK  

17.  
Oprogramowanie do wykonywania badań porównawczych TK zmian ogniskowych 
narządów miąższowych z synchronizacją przestrzenną badania aktualnego z 
poprzednim 

TAK  

18.  

Oprogramowanie do automatycznego pomiaru, w badaniach porównawczych TK 
zmian ogniskowych narządów miąższowych, różnicy parametrów: RECIST 1.1, WHO, 
objętości danej zmiany ogniskowej z badania aktualnego i poprzedniego (w 
jednostkach miary i procentowo) 

TAK  

19.  

Oprogramowanie do segmentacji wątroby, które zawiera zestaw narzędzi w celu 
ułatwienia oceny ilościowej w całej wątrobie, lewym i prawym płacie oraz oceny 
unaczynienia, a także możliwości oceny ilościowej zmian zidentyfikowanych przez 
użytkownika 

TAK  

20.  

Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznyh w badaniach różnych 
modalności w tym: CT, MR, MN z możliwością segmentacji zmiany, możliwości 
porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z 
synchronizacją przestrzenną badan. Możliwość propagacji pomiarów w badaniach 
wykonanych w różnych odstępach czasowych 

TAK  
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IXb. Aplikacje zaawansowane dla min. dwóch użytkowników  

1 

Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające automatyczną 
segmentację jelita grubego, jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję 
przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. 
Jednoczesna prezentacji badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na 
plecach) z synchronizacją przestrzenną 

TAK  

IXc. Aplikacje zaawansowane dla min. jednego użytkownika 

1 

Oprogramowanie do automatycznej detekcji i oceny zmian guzkowych w miąższu 
płuc i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością 
zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian w tym czasu 
podwojenia zmiany 

TAK  

2 
Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania miejsc o charakterze polipów 
zintegrowane z oprogramowaniem do kolonografii 

TAK  

3 

Oprogramowanie do oceny obwodowej struktury naczyniowej z rozwinięciem 
wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie 
prostopadłej, światła naczynia i automatycznego wyznaczania stenozy oraz 
możliwością oceny blaszki miażdżycowej 

TAK  

4 

Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i 
jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy 
przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej 
wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia) 

TAK  

5 
Oprogramowanie do oceny perfuzji narządów miąższowych umożliwiające ocenę 
ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF 
(miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), przenikalności. 

TAK  

6 

Oprogramowanie, wykorzystujące natywne badanie klatki piersiowej, do oceny 
klinicznej i monitorowania terapii chorób płuc, w tym przewlekłych chorób płuc 
(COPD). Możliwość automatycznej segmentacji płuc ze szczegółową ocena w 3D 
dróg powietrznych. Możliwość automatycznej segmentacji, z kodowaniem 
kolorem, tchawicy i oskrzeli. Pomiar grubości ściany i światła dróg powietrznych. 
Automatyczna wizualizacja w kolorze obszarów płuc o gęstości mniejszej od 
zdefiniowanego przez użytkownika progu. 

TAK  

7 
Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych, 
pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej, z wizualizacją krzywych absorpcji 
materiałowej w zaznaczanych obszarach zainteresowania 

TAK  
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8 

Oprogramowanie umożliwiające automatyczną wizualizację, z kodowaniem w 
kolorze, zmian w szpiku kostnym (stłuczenie kości, rozsianie guza) bazujące na 
dekompozycji materiałowej z wykorzystaniem danych uzyskanych w akwizycji 
dwuenergetycznej 

TAK  

9 Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score TAK  

10 

Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na 
oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające otwieranie badań z poziomu 
przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android), także na urządzeniach 
przenośnych np. IPAD. 

 oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy 
obrazów: rekonstrukcje VRT, MIP, MPR 

 zmiana okna wyświetlania 
 biblioteka układów wyświetlania (layouty) 

 podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie 

TAK, 
podać nazwę 

oprogramowania 
 

X. POZOSTAŁE WYMAGANIA  

1.  
UPS  z minimum 5 minutowym podtrzymaniem napięcia, dla każdej konsoli. UPS 
musi być dobrany mocą do każdej konsoli ze sterowaniem zapewniającym 
automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania 

TAK  

2.  Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej 
TAK 

Dostarczyć wraz 
z dostawą 

 

3.  Moc podłączeniowa [kVA] Podać  

4.  Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW] Podać  

5.  Zakres temperatur pracy systemu [stopnie C] Podać  

6.  
Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia– zawarte w cenie 
oferty 

TAK  

7.  

Automat do nagrywania badań na dyskach CD/DVD z automatycznym 
dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającej odtwarzanie tych badań na 
dowolnym komputerze PC.Urządzenie wspierające strumieniowy transfer danych,  
wyposażone w magazynek na co najmniej 100 płyt. 

TAK  

8.  
Integracja, konfiguracja, dostarczenie licencji na podłączenie dostarczanych 
urządzeń  do posiadanego przez Zamawiajacego RIS/PACS  firmy CompuGroup 
Medical Polska Sp z o.o. 

TAK  
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XI. GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY 

1 Pełna gwarancja na oferowany tomograf komputerowy min. 24 miesiące TAK  

2 

Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie 
Polski 

Zdalna diagnostyka przez modem, router ISDN lub internet 

W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego 
monitorowania pracy systemu przez Serwis 

TAK 
podać 

 

3 

Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK oraz 
min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w 
zestawie 

Po upływie okresu gwarancji, możliwość wykupienia pełnej opieki serwisowej 

TAK  

4 
Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie 
gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty 

Podać  

5 
Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze : od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych pracy] 

Max. 6 dni  

6 
Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze :od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] 

Max. 24 godzin  

 

 XII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE  

 Strzykawka automatyczna 

1. 
Bezwkładowa automatyczna strzykawka 3 kanałowa do tomografu komputerowego (2 źródła kontrastu i 1 
NaCl) 

TAK  

2. Strzykawka na ruchomym stojaku podłogowym,  możliwość ustawienia przed i za gantry TK TAK  

3. Możliwość wyboru z menu rodzaju (marki) i stężenia środka kontrastowego TAK  

4. Możliwość wyboru z menu rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta TAK  

5. 
Dwie konsole sterujące z interfejsem w języku polskim , z możliwością wprowadzenia wszystkich 
parametrów badania (prędkość, czas opóźnienia, stężenie kontrastu, rozmiar wkłucia) w pracowni TK  
i sterowni 

TAK 
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6. 
Możliwość wprowadzenia do pamięci strzykawki min. 50 dedykowanych programów (protokołów) 
podawania kontrastu i roztworu NaCl 

TAK  

7. 

 

Pakiet elementów zużywalnych pozwalający na wykonanie min. 1000 badań w czasie 60 dni roboczych z 
użyciem dostarczonej strzykawki (dzienny czas pracy 12 godz., dziennie używane są różne kontrasty, 
głównie o poj. 500ml) 

TAK  

8. 

 
Gwarancja co najmniej 24 m-ce TAK  

 XIII. Inne 

1. 

 

Dla potrzeb wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych możliwość wyświetlenia obrazów 
testowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. 

TAK  

2. 

 

 

 

 

Komplet fantomów umożliwiających wykonanie testów podstawowych  
w pełnym zakresie zgodnie z  wymaganiami określonymi przez  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
12.11.2015r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. 

TAK  

3. 

 

Zapewnienie możliwości efektywnego wykorzystania posiadanego przez Zamawiającego serwera 
postprocesingowego do dystrybucji aplikacji medycznych lub dostarczenie nowego serwera o parametrach 
wystarczających do optymalnej analizy danych. 

TAK  

4. 

 

Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po oddaniu aparatu do użytku i testów 
akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. 
 

TAK  

5. 
 

Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na uruchomienie pracowni 
tomografii komputerowej oraz na uruchomienie i stosowanie tomografu komputerowego, złożenie 
wniosków i uzyskanie zezwoleń Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 
Katowicach (ŚPWIS). W zakres dokumentacji winny wchodzić m.in.: 
- projekt ochrony radiologicznej zgodnie z wymaganiami oferowanego aparatu wraz z obliczeniami osłon 
stałych przed promieniowaniem jonizującym oraz dostosowanie do tych wymogów wraz z uzyskaniem 
pozytywnej opini sanitarnej; 
- projekt wentylacji (w zakresie dostosowania istniejącej wentylacji do wymogów oferowanego urządzenia) 
wraz z pomiarami skuteczności wentylacji; 

- przygotowanie wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami koniecznymi do otrzymania zezwolenia ŚPWIS na 
uruchomienie pracowni CT. 

TAK 
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6. 

 

Wykonanie węzła sanitarnego w pomieszczeniu Tomografu Komputerowego zgodnie z programem 
funkcjonalno użytkowym w załączeniu. 

TAK  

7. 

 
Dostosowanie istniejącej wentylacji i klimatyzacji do wymogów oferowanego aparatu. TAK  

8. 

 

 Wykonanie wszystkich robót budowlanych ( w tym m.in. ewentualne wykonanie kanałów podłogowych, 
wzmocnienie stropów, doprowadzenie kabla mocy do rozdzielnicy mocy, modernizacja infrastruktury sieci 
komputerowej, polegająca na wymianie okablowania na kat. 6a ) niezbędnych do prawidłowego 
uruchomienia aparatu oraz uzyskania zezwolenia ŚPWIS na uruchomienie pracowni CT. 

TAK  

 

9. 

 

 

Instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej oraz w języku angielskim (jeżeli 
posiada) 

TAK  

10. 

 

Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia: 

– szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
producenta (nie mniej niż 20 dni roboczych) 

– szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji 

– szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji ,   

– szkolenie z wykonywania testów dziennych i podstawowych min 20 godz roboczych 

TAK  

11. 

 

Kursy i szkolenia dla lekarzy, techników Zakładu Radiologii i w zakresie diagnostyki obrazowej w onkologii, 
chirurgii, laryngologii i stomatologii  ze szczególnym uwzględnieniem tomografii komputerowej 
organizowanych przez polskie i międzynarodowe towarzystwa naukowe  
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w ilości 30 osobo-dni 

TAK  

12. 

 

W celu zapewnienia efektywności szkolenia konieczne będzie wykonywanie badań z udziałem pacjentów w 
trakcie trwania szkolenia 

TAK 
 

 

 
   
 
 
 

__________________________________ 
                                                                                                                                                (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁACZNIK Nr 2 do SIWZ 
 

 
 

 Wykonawca zobowiązany jest określić w kolumnie nr 5 oferowane parametry i informację na której stronie dostarczonych katalogów/folderów znajduje się 
potwierdzenie oferowanych parametrów 

 
PARAMETRY OCENIANE w kryterium „JAKOŚĆ”  

 

L.p. Opis parametru 
Wartość 

wymagana/graniczna 
Wartość oferowana Numer strony 

1. 2. 3. 4. 5. 

GANTRY i STÓŁ 

26.  Średnica otworu gantry  [cm] ≥ 70, podać  
  
 

GENERATOR I LAMPA RTG 

27.  
Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania 
w protokołach badań [kV] 

Podać   

28.  

Rzeczywista pojemność cieplna anody lub jej 
ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej 
niż klasyczna, jeśli jej szybkość chłodzenia jest 
większa niż 2100 kHU/min [MHU] 

≥ 7, podać   

29.  Szybkość chłodzenia anody lampy rtg [kHU/min] ≥ 1300, podać   

DETEKTORY 

30.  
Wartość kolimacji warstwy akwizycyjnej, w 
odniesieniu do izocentrum dla akwizycji 
wielowarstwowej 

Podać   

SYSTEM SKANOWANIA 

31.  
Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV 
[cm] 

≥ 50, podać   

32.  
Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 
[obrazy/s]. 

≥ 30, podać   
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33.  

Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych 
badań perfuzyjnych dla obszaru głowy i narządów 
miąższowych przy pojedynczym podaniu kontrastu i 
rozdzielczości czasowej mniejszej od 2 sek [mm] 

Podać   

34.  

Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych 
badań naczyniowych 4D-CTA przy pojedynczym 
podaniu kontrastu i rozdzielczości czasowej nie 
większej niż 5 sek [mm] 

≥ 160, podać   

OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ 

35.  
Dobór napięcia anodowego w protokołach badań w 
zależności od badanej anatomii i rodzaju badania 

Podać   

36.  
Ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na 
podstawie znaczników anatomicznych i protokołu 
badania 

Podać   

37.  
Oznaczanie kręgów i wyznaczanie kątów nachylenia 
płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach 
kręgosłupa 

Podać   

38.  Integracja z dostarczonym wstrzykiwaczem. Podać  
 
 
 
 PROCEDURY INTERWENCYJNE POD KONTROLĄ TOMOGRAFU  

39.  
Możliwość przełączania trybu pracy 
sekwencyjny/spiralny w trakcie trwania procedury 
(drenaże, biopsje, terapie bólu) 

Podać   

40.  
Możliwość oglądania obszaru objętego procedurą w 
3D (VRT) z jednoczesnym podglądem MPR 

Podać   

41.  
Powrót stołu do ostatniej, zapisanej w trakcie 
procedury, pozycji stołu lub obrazu 

Podać   

42.  

 
Strefy wyłączania promieniowania rtg w obszarze 
pracy operatora procedury 
 

Podać   
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STANOWISKA LEKARSKIE - Aplikacje dla min. trzech jednoczesnych użytkowników 

43.  Numerowanie żeber w badaniach CT Podać  
 
 

44.  Układy wyświetlania (layouty) Podać   

45.  
Numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach 
odcinkowych jak i całego kręgosłupa w badaniach CT i 
MR 

Podać   

STANOWISKA LEKARSKIE - Aplikacje zaawansowane dla min. jednego użytkownika 

46.  

Możliwość załadowania i porównania zestawów 
danych tego samego pacjenta z automatyczną 
synchronizacją przestrzenną oraz możliwością 
powiązania i oceny zmian tych samych obszarów 
anatomicznych 

Podać   

47.  

Oprogramowanie do oznaczania i usuwania obrazu 
reszt kałowych z jelita grubego zintegrowane z 
oprogramowaniem wirtualnej kolonoskopii 

Podać   

48.  

Oprogramowanie do  oceny porównawczej gęstości 
polipa w relacji do gęstości ściany jelita grubego 
zintegrowane z oprogramowaniem wirtualnej 
kolonoskopii 

Podać   

49.  

Oprogramowanie do usuwania kości w obrębie 
czaszki i szyi metodą porównawczą typu DSA na bazie 
dwóch zestawów danych obrazowych, przed i po 
podaniu środka kontrastującego 

Podać   

50.  

Oprogramowanie umożliwiające oznakowanie 
kręgów kręgosłupa i żeber  z rozwinięciem struktury 
kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie z 
automatyczną detekcją zmian ogniskowych  w 
kręgosłupie 

Podać   

 
 
 

__________________________________ 
                                                                                                                                   (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 7 
 
 

Miejscowość ………………. dnia ………………. 

………………………………………… 
     Pieczęć firmowa wykonawcy 

OFERTA 
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO  

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
W KATOWICACH 

 

 

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................………………………………… 

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….  

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................…………… 

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………... 

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………… 

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..  

Osoba upoważniona do podpisania umowy : …………………………………………………………………………. 

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto …………………………………………………………… 

 
Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej  

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę tomografu komputerowego z 
wyposażeniem i montażem, oraz dostosowanie pomieszczeń, oferuję wykonanie zadania  na warunkach 
określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: 
 
Cena ofertowa*  z podatkiem VAT ……………………………zł           w tym VAT ……………..% 

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł 

OFEROWANY TERMIN GWARANCJI DLA OFEROWANEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WRAZ                  

Z WYPOSAŻENIEM I AKCESORIAMI ORAZ MONTAŻEM -  …………………………. m-cy 

 
1) Oświadczamy, że cena ofertowa brutto zawarta w Ofercie zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 
3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 
4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do 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.  

6) Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 
 
__________ dnia __ __ 2017 roku 

 

__________________________________ 
                              (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 8 
 

                                                                                            Zamawiający: 
                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Milęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

 
 
Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

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

reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. DOSTAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO , prowadzonego przez SPSKM    w Katowicach, 

oświadczam, co następuje: 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest odzież 
ochronna, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że 

a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych *, 

b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów 
należących do grupy kapitałowej. 

 
 
 
__________________ dnia _________ 
 

 
     _____________________________________ 

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY  
 

* - niepotrzebne skreślić. 
 
* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 9 
 

                                                                                            Zamawiający: 
                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Milęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

 
 
Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

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

reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. DOSTAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO  , prowadzonego przez SPSKM    w Katowicach, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
1
 

2. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
2
 

3. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ................... 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 10 

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I 
zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia je dnolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony 
jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia

1
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

2
 w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:  
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S 096-188636 Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się 
o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje 
umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie  postępowania o udzielenie zamówienia:  
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, 
proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]  

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia 
zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku 
informacje te musi wypełnić wykonawca.  

Tożsamość zamawiającego
3
 Odpowiedź: 

Nazwa:  [ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja 

Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach  

40-027 KATOWICE  ul. Francuska 20/24 ] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: DOSTAWA TOMOGRAFU 
KOMPUTEROWEGO z wyposażeniem i montażem  

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
4
: a) dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego 

po 01 lipca 2016r tomografu komputerowego wraz 
z wyposażeniem i akcesoriami , 

b) montaż, uruchomienie oraz wykonanie testów 
c) przeprowadzenie szkoleń w zakresie użytkowania            

i obsługi technicznej urządzenia 
d) wykonanie robót budowlanych w celu 

dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na 
pracownię TK 

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)

5
: 

[  ZP-17-018UN ] 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

                                                 
1
 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia. 
2
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 

nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

5
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy  

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
6
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

7
? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone

8
: czy wykonawca jest zakładem pracy 

chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”
9
 lub 

czy będzie realizował zamówienie w ramach 
programów zatrudnienia chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii 
pracowników niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

                                                 
6
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

7
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
8
 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 

9
 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
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Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku 
wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia 
i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie

10
: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 
obejmują wszystkie wymagane kryteria 
kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, 
w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek 
na ubezpieczenie społeczne i podatków lub 
przedstawić informacje, które umożliwią instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 
uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za 
pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami

11
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

                                                 
10

 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11

 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów 
kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do 
których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V

12
. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.)  

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 
proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy 
(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III. 

                                                 
12

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej
13

; 

2. korupcja
14

; 

3. nadużycie finansowe
15

; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
16

 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
17

 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
18

. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 
przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok  z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……][……]

19
 

Jeżeli tak, proszę podać
20

: 
a) datę wyroku, określić, których spośród 
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]

 
 

 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), 
którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……][……]

21
 

W przypadku skazania, czy wykonawca [] Tak [] Nie  

                                                 
13

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 
22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia 
obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
15

 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, 
s. 48). 
16

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
17

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 
18

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia

22
 („samooczyszczenie”)? 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
23

: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na 
ten temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji):

 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI
25

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą 
być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia 
zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej Odpowiedź: 

                                                 
22

 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23

 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
24

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy

26
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował ; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych

27
; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają realizację 
zamówienia, z uwzględnieniem 
mających zastosowanie przepisów 
krajowych i środków dotyczących 
kontynuowania działalności 
gospodarczej

28
. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego

29
?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów

30
 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

                                                 
26

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27

 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28

 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało 
się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo 
to w stanie zrealizować zamówienie. 
29

 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30

 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 
porównywalne sankcje w związku z tą 
wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił  tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny 
wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 

INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]

31
 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                 
31

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji  

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać 
żadnej z pozostałych sekcji w części IV:  

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy

32
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status 
członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je 
posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia jest 
następujący

33
 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 
działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

                                                 
32

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 
obszarze i w ciągu określonej liczby lat 
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący

34
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
35

 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, 
że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) 
wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y
36

 
– oraz wartość): 
[……], [……]

37
 

 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 
określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca l ub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  

Zdolność techniczna i zawodowa  Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia

38
 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień publicznych 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 

                                                 
34

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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na usługi: 
W okresie odniesienia

39
 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych

40
: 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych

41
, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu zapewnienia 
jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest 
następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli

42
 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji 

[……] 

                                                 
39

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40

 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41

 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
42

 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 



ZP-17-018UN  -  dostawa TK z montażem 

str. 48 

 

zamówienia: 
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom

43
 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych 
kompetencjach, potwierdzające zgodność 
produktów poprzez wyraźne odniesienie do 
specyfikacji technicznych lub norm, które zostały 
określone w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

                                                 
43

 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla 
tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów  

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami,  dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej

44
, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie

45
 

 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

46
 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.  
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim

47
, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
48

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, 
które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony 
opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
44

 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie 
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48

 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik Nr 11 
 

UMOWA  - PROJEKT  
 

Zawarta w dniu ………………………….. w Katowicach pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach 
z siedzibą: 40-027 Katowice  ul. Francuska 20 – 24 
NIP: 954 22 70 611 
który reprezentuje : 

1. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  
a 
……………………………………………………………. 
z siedzibą: ……………………………………………….                   
NIP :……………………………………      REGON : …………………………………………….. 
który reprezentuje: 
   1 ……………………………………………………………. 
   2…………………………………………………………….. 
zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa                
o następującej treści. 

 
 

§ 1  
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest: 

a)  dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w ……..roku tomografu komputerowego model 
……………………..  wraz z wyposażeniem i akcesoriami , 

b) montaż, uruchomienie oraz wykonanie testów 
c) przeprowadzenie szkoleń w zakresie użytkowania i obsługi technicznej urządzenia 
d) wykonanie robót budowlanych w celu dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK 

2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie  do ……...2017r  
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, 

zdatny i dopuszczony do umówionego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych  i prawnych. 
6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowiązującymi 
przepisami prawymi w tym zakresie. 

7. Dodatkowo Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy Zamawiającemu: 
 Instrukcje obsługi w języku polskim przedmiotu zamówienia  
 Karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń; 
 Nośniki instalacyjne oprogramowania. 

8. Brak wymienionych w pkt. 7 dokumentów spowoduje nie podpisanie protokołu odbioru. Do czasu 
podpisania protokołu odbioru wg wzoru protokołu Zamawiającego, odpowiedzialność za dostarczony 
przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy. 

9. Jeżeli w celu wykonania Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji lub sublicencji na 
korzystanie z praw własności intelektualnej osób trzecich, dotyczących Dokumentacji lub 
standardowego Oprogramowania osób trzecich, które mają być częścią przedmiotu umowy lub 
elementach dostarczanych przez Wykonawcę, warunki licencyjne Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu przy dostawie sprzętu. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem lub posiada licencję 
na korzystanie i sublicencjonowanie tych utworów w zakresie potrzebnym do wykonania Umowy lub że 
zapewni udzielenie takich licencji przez podmiot uprawniony.  

10. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 
zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie 
jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne                      
i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do 
przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane 
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oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji 
nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub 
przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych                      
i oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe 
informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. 

11. Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania testów akceptacyjnych podstawowych i specjalistycznych 
po zamontowaniu przedmiotu umowy. 

12. W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy, który 
uwzględniać będzie terminy realizacji poszczególnych zadań.  
 

 
§  2  

WARUNKI DOSTAWY 
 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony, zamontowany i uruchomiony w siedzibie Zamawiającego 
transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do 14 tygodni 
od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………….. r. W tym terminie Wykonawca wykona również 
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wszystkie roboty budowlane, opisane w niniejszej umowie, 
szkolenia i testy, przy czym : 
a)    prace remontowe oraz montaż sanitariatu muszą być wykonane w terminie nie dłuższym niż14 dni 

od daty podpisania umowy 
b)   montaż i instalacja aparatu, wstępne szkolenie lekarzy i techników oraz testowanie aparatu muszą 

być wykonane w terminie nie dłuższym niż  12 tygodni od dnia podpisania umowy 
2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi na swój koszt. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do  przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego i technicznego 

Zamawiającego w zakresie działania, obsługi, diagnostyki oraz podstawowej konserwacji sprzętu,  oraz 
szkoleń specjalistycznych aplikacyjnych dla lekarzy i techników z obsługi sprzętu potwierdzone 
certyfikatami: 
a) szkolenie - przez 5 dni x 7 godz. dziennie po uruchomieniu aparatu (w godzinach wskazanym przez 

Zamawiającego);  
b) szkolenie – zawansowane dla lekarzy, techników przez okres minimum 8 dni x 7 godz. w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 
c) Szkolenie z obsługi wstrzykiwacza dla personelu w wymiarze  30 godz. w terminie uzgodnionym                     

z Zamawiającym, zakończone wydaniem  certyfikatu. 
d) Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminach każdorazowo uzgodnionych przez 

Strony. 
e) Potwierdzeniem wykonania usługi szkolenia personelu o którym mowa w pkt. 1, a) jest Protokół 

odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3do Umowy (część C). 
4. O terminie  dostawy Wykonawca zawiadomi  Zamawiającego co najmniej na 2 dni  wcześniej przed 

terminem dostawy z zastrzeżeniem, iż dostawa nastąpić może tylko w dzień roboczy. Osobą, z którą 
wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia - tel. (032) 259-
16-67 

5. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy (po dostawie i montażu przedmiotu umowy oraz 
przeszkoleniu użytkownika) zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego                    
w jego siedzibie, po powiadomieniu Zamawiającego o dacie odbioru w sposób określony w pkt.4 
niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję 
obsługi przedmiotu umowy w języku polskim. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest niezgodny z opisem zawartym w ofercie lub nie 
jest kompletny lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia Zamawiający odmówi odbioru części lub 
całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający 
wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. 
Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

8. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 
 
§  3  

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ – ROBOTY BUDOWLANE 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych w celu  dostosowania pomieszczeń                      
i infrastruktury do wymogów dostarczonego tomografu komputerowego. Wykonawca oświadcza, iż 



ZP-17-018UN  -  dostawa TK z montażem 

str. 52 

 

zapoznał się z miejscem wykonywania prac i nie wnosi uwag do możliwości wykonania zleconych mu 
prac. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na 
ewentualne wady, błędy i braki w dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego, możliwe do zauważenia 
przy dochowaniu należytej staranności z jego strony i nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie z 
tego tytułu. Wynagrodzenie umowne  określone jest jako ryczałtowe, zgodnie z art.632 ustawy Kodeksu 
Cywilnego i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym robót 
budowlanych. 

2. Wszelkie roboty w celu realizacji zadania określonego w pkt.1 muszą zostać wykonane zgodnie                             
z obowiązującymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką 
budowlaną w zakresie niezbędnym dla oferowanego tomografu komputerowego na podstawie 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Zamówienie wykonywane będzie w czynnym obiekcie. W trakcie prowadzenia prac Oddział Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Zakład Radiologii oraz inne jednostki zlokalizowane w 
budynku, w którym prowadzone będą prace, będą funkcjonowały w sposób normalny. Obiekt pracuje w 
systemie 24-godzinnym. W trakcie prowadzenia prac stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca 
zobowiązuje się do: 
a) zapewnienia bezpiecznego wejścia i przejścia dla pacjentów i personelu do pomieszczeń nieobjętych 

działaniem robót, 
b) zapewnienia nie zagrożonego i sprawnego funkcjonowania Oddziału i zlokalizowanych w budynku 

jednostek Szpitala, 
c) każdorazowo po zakończeniu robót (każdego dnia) na swój koszt i ryzyko doprowadzić teren budowy 

oraz okolicę budynku do stanu czystości tak, aby Szpital mógł funkcjonować bez zakłóceń, 
d) z uwagi na zapewnienie pacjentom nocnej ciszy, do prowadzenie prac w godzinach od 6.00 do 22.00 

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki ciszy i spokoju. 
4. W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy określonego w pkt.1 sprawować 

będzie Inspektor Nadzoru.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy 

określonego w pkt.1, wykonanego zgodnie z otrzymaną dokumentacją, poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, i do 
usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za 
wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie  warunków 
bezpieczeństwa oraz za stosowane metody organizacyjno-techniczne na budowie. Odpowiedzialności tej 
nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie robót przez Podwykonawców. Za działania Podwykonawców 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca jak za własne działania. Dodatkowo Wykonawca przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność solidarną z Podwykonawcami. 

7. Zamawiający dokona odbioru robót składających się na przedmiot określony w pkt.1, na podstawie 
oświadczeń kierownika budowy  oraz innych czynności określonych przepisami ustawy Prawo 
budowlane, potwierdzonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, przy czym odbiór ten 
przeprowadzony będzie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego                          
w obecności Wykonawcy. Fakt dokonania odbioru zostanie potwierdzony protokołem odbioru robót, 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Protokół ten będzie stanowił załącznik do 
protokołu końcowego przedmiotu umowy. 
 

§ 4  
GWARANCJA, REALIZACJA UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH  

1. Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji dla tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem                 
i akcesoriami oraz montażem od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w siedzibie 
Zamawiającego - zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia 
powstałe   w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / 
awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady  konstrukcyjne, 
produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 
a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 
b) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się 

Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego 
lub inne nieuprawnione osoby); 

d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.) 
e) materiały eksploatacyjne,” 

4. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez autoryzowany serwis……………………… 
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5. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie 
wydłużony o czas trwania naprawy. 

6. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego 
sprzętu do i z punktu serwisowego obciążają Wykonawcę. 

7. Wykonawca najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru dostarczy Zamawiającemu wykaz danych 
umożliwiających zgłaszanie awarii w szczególności adres strony WWW, adres poczty elektronicznej oraz 
numery telefonów i faksów. 

8. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszanie awarii sprzętu w okresie gwarancji telefonicznie i faksem               
w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. Zgłoszenie awarii po godzinie 16:00 będzie traktowane jak zgłoszenie o godz.: 8:00 następnego 
dnia roboczego. 

9. Zgłoszenie telefoniczne będzie potwierdzone faksem lub e-mailem. 
10. Wykonawca jako podmiot świadczący gwarancję przystąpi do usuwania awarii nie później niż w terminie 

24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. Maksymalny czas naprawy przedmiotu zamówienia                             
w przypadku kiedy naprawa wykonywana jest w siedzibie  Zamawiającego 48 godzin w przypadku kiedy 
naprawa wykonywana jest w siedzibie autoryzowanego serwisu Wykonawcy max. 14 dni. 

11. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię, uszkodzenie lub wadę w pierwszej kolejności w siedzibie 
Zamawiającego a jeżeli nie jest to możliwe - w serwisie Wykonawcy. 

12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o awarii, usterce lub wadzie 
dostarczonego sprzętu, Zamawiający po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia może 
zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady osobie lub podmiotowi trzeciemu a kosztami usunięcia awarii, 
wady lub usterki obciąży Wykonawcę. 

13. W przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu lub braku możliwości naprawy 
elementu/podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego elementu/podzespołu na nowy. 
W przypadku uszkodzenia pamięci masowej – uszkodzona pozostaje własnością Zamawiającego. 

14. Dostępność do oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat po upływie gwarancji. 
15. Niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia               

z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 
16. Termin rękojmi i gwarancji dla wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy. 
17. Strony ustalają następujące zasady dotyczące realizacji praw i obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi               

w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy: 
a) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie wady i/lub usterki w wykonanych robotach na 
własny koszt, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, przy czym nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter wady i/lub usterki oraz technologię ich 
usunięcia.  

b) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wad i/lub usterek, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z  technologią ich usunięcia, zaakceptowaną przez Zamawiającego, 
powiadamiając Zamawiającego o gotowości do odbioru części lub całości przedmiotu umowy po 
usunięciu wady.  

c) Strony ustalają, iż termin na usunięcia wad nie może być dłuższy niż 7 dni, chyba, że Wykonawca uzasadni 
konieczność przedłużenia tego terminu np. poprzez konieczność dostawy części, materiałów nie 
dostępnych na rynku, itp.– wówczas termin ten można przesunąć o kolejne 7 dni. Natomiast terminy na 
usunięcie wad urządzeń wyposażenia technologicznego nie mogą być dłuższe niż 2 dni. 

d) Wymienione w ramach gwarancji  lub rękojmi elementy robót, zostaną objęte nową gwarancją na 
niezmienionych warunkach. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania ewentualnych 
napraw gwarancyjnych. 

e) W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa wyżej, Zamawiający może 
zlecić usuniecie tych wad i usterek osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z ich 
usunięciem.  

f) Do gwarancji i rękojmi dot. Robót budowlanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Strony 
ustalają, że podpisanie niniejszej umowy stanowi wystawienie dokumentu gwarancyjnego dla 
wykonanych robót budowlanych. 

§ 5 
WARUNKI PŁATNOŚCI  

 
1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w §1 wynosi ……………. zł brutto słownie:  

……………………………), w tym: VAT ……….% -  ……………………. zł 
2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na 

rachunek Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni 
od daty otrzymania oryginału faktury. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany 
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przez strony bez żadnych zastrzeżeń protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa 
w §  2 ust. 5 umowy. 

3. Protokół końcowy może być podpisany po zrealizowaniu wszystkich szkoleń, odbiorów i wymaganych 
testów. 

4. Za datę płatności uznaje  się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

§ 6 
KARY UMOWNE I ODSETKI 

 
1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia, 

oraz powstania opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający naliczy,  
a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy – za każdy 
dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej                   
w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 5 pkt. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości 
wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.   
 

§ 7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 
1. 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.   
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną  
w § 6 pkt. 2 niniejszej umowy w przypadku gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi co 
najmniej 7 dni lub Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji co najmniej dwukrotnie opóźni się                      
w usunięciu wad i usterek lub nie przystąpi do ich usunięcia zgodnie z umową.   

§ 8  
PODWYKONAWCY 

 
1. W przypadku powierzenia wykonania części usług lub dostaw będących przedmiotem umowy 

podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy z podwykonawca Zamawiającemu. 
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu Umowy nie 
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy  niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 
dostawy lub usługi, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie dostaw lub usług, które ściśle   
odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym                            
a Wykonawcą, 

c) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy           
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy 
w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę                        
i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz 
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca                
w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy  o podwykonawstwo. 
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4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

5.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy wezwania.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 6, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

8. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca od zaistnienia 
podstawy w razie konieczności: 
a) 2 - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
10. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,5 % 
wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każdy dzień 
opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

c) za nieprzedłożenie projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każdy nieprzedłożony 
projekt Umowy lub jej zmiany,  

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za 
każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie,                     
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie.   

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie obejmującej okres wykonywania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………PLN Wykonawca wniósł w dniu 
……………… w formie ............................  

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. ( Jeśli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy). 
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§ 9  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1.  Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po 

wyrażeniu  zgody  przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 
54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności. 

2.   W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu  
        cywilnego i prawa Zamówień Publicznych. 
3.  Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem   
        nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Prawa Zamówień Publicznych. 
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny                              

w Katowicach.  
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego  

egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. 
6. Załącznikami do umowy są: 

1. Kopia Formularza Ofertowego Wykonawcy  
2. Kopia załącznika asortymentowego z oferty Wykonawcy 

 
 
 
 

WYKONAWCA:                                                  ZAMAWIAJĄCY: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


