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Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika 

w Tarnowie 
33 – 100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 

 tel. 14 63 10 341, fax 14 63 10 337 
e’mail: zamowienia@ssz.tar.pl 

 
 
 

 
ZNAK: AE/ZP-27-27/20                                                    Tarnów, 2020-05-13  
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na 
dostawę 30 sztuk kardiomonitorów, 5 sztuk central monitorujących, 2 sztuk 
monitorów podglądowych dla Oddziału Kardiologii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r –                       
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2019r.  poz.1843 z póź.zm), 

 zwaną dalej „ustawą”. 
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I. INFORMACJE  OGÓLNE 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  
z siedzibą w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13, tel.: 14 63 10 341,  fax. 14 63 10 337 

zwany w dalszej części “Zamawiającym” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: 
 

dostawę 30 sztuk kardiomonitorów, 5 sztuk central monitorujących, 2 sztuk monitorów 
podglądowych dla Oddziału Kardiologii. 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.                
Priorytet 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia, 
Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR. 
Numer projektu: RPMP.12.01.03-12-0627/17. Tytuł projektu „Szpital przyjazny mieszkańcom 
– poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i 
modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie”.   

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa sie 
przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar (dalej: Platforma).  
Postępowanie prowadzone jest na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod 
„NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania.  
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) lub w przepisach o 
zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także 
Platformę.  
 

Przedmiot zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w postaci Formularza Cenowego (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji), który określa  
potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego.  
 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego 30 sztuk 
kardiomonitorów, 5 sztuk central monitorujących, 2 sztuk monitorów podglądowych dla 
Oddziału Kardiologii, których wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 6 do 
niniejszej specyfikacji, ich montaż i uruchomienie, a także świadczenie gwarantowanych usług 
serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia 
oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi u  Zamawiającego.  

 

Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ określający wymagane oraz oferowane 
parametry przedmiotu zamówienia oraz wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Wykonawca załączy do oferty.  
 

Dostawa winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do siedziby 
Zamawiającego.  
 

Termin realizacji:  
-  jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane 

parametry techniczne określono w Załączniku Nr 6 do SIWZ – do 40 dni od daty podpisania 
umowy,  
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- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia 
przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,  

-  pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis: minimum 24 miesiące na dostarczony 
przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu 
zamówienia, 

- rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego  
przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. 

 
Zamawiający informuje, iż dokumentacja techniczna dotycząca sieci sygnałowej LAN 
Zamawiającego istniejącej w budynku, na terenie którego realizowany będzie przedmiot 
zamówienia, znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.   
 
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia (obejmujący m.in. połączenie wszystkich 
dostarczonych kardiomonitorów w sieć umożliwiającą połączenie ich z dostarczonymi 
centralami monitorującymi przy pomocy sieci sygnałowej LAN Zamawiającego istniejącej w 
budynku, w którym będą użytkowane dostarczone urządzenia) pożądane jest przeprowadzenie 
przez Wykonawców wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia w 
szczególności w zakresie zapoznania się z charakterystyką istniejącej u Zamawiającego sieci 
sygnałowej LAN. Do uzgadniania terminu wizji lokalnej upoważniony jest Koordynator Sekcji 
Nadzoru nad Sprzętem i Aparaturą Medyczną – Pan Krzysztof Markowski tel.: 14 63 10 395 
oraz Kierownik Ośrodka Informatyki – Pan Witold Wojtowicz tel.: 14 63 10 170. Zamawiający 
nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej.      
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika 

w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 100; 
 administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do inspektora 

ochrony danych osobowych: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 130, e-mail 
iod@ssz.tar.pl, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 30 sztuk 
kardiomonitorów, 5 sztuk central monitorujących, 2 sztuk monitorów podglądowych dla 
Oddziału Kardiologii – sprawa AE/ZP-27-27/20 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; oraz Open 
Nexus Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez dalszy okres 
wymagany odrębnymi przepisami w szczególności dotyczącymi przechowywania 

dokumentacji związanej z projektem finansowanym ze środków UE oraz przez okres 
wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, a jeśli Pana/Pani oferta zostanie 
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wybrana jako najkorzystniejsza dane osobowe będą przetwarzane ponadto przez cały okres 
obowiązywania umowy oraz przez dalszy okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia 
roszczeń i obowiązkowego przechowywania przez administratora dokumentacji księgowej; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

− na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników, 
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników.), 

− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; Od dnia zakończenia postępowania, w przypadku gdy 
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie 
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 
Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do 
protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.), 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

II.   O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  UBIEGAĆ  SIĘ  MOGĄ          
 WYKONAWCY,  KTÓRZY: 

1. Nie podlegają wykluczeniu. 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
3. Spełniają warunki określone w ogłoszeniu i w niniejszej SIWZ. 

 
III. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WARUNKÓW  SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz w języku polskim.  
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców 

dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

3. Ofertę należy złożyć według wzoru Formularza Ofertowego i Formularza Cenowego, 
dołączonych do SIWZ, które winny być wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania ofert i  reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w 
oryginale, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.   

4. Ofertę należy złożyć w oryginale.    
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnice 
przedsiębiorstwa, winny być załączone w odrębnym pliku na Platformie za pośrednictwem 
„Formularza składania oferty” w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie 
„Tajemnicy przedsiębiorstwa”. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za  
pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na Platformie. Sposób zmiany i 
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji dla Wykonawców” dostępnej na stronie 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7. Zmiana lub wycofanie oferty możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert w 
postępowaniu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną 

dostawę. Wszystkie oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę, zostaną 
odrzucone.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zawierających wybrane przez 
Wykonawcę pozycje. Oferta nie zawierająca całości przedmiotu zamówienia będzie 
odrzucona. Jeśli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - 
postępowanie zostanie unieważnione.  
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11. Oferta musi zawierać cenę  (w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 ustawy) brutto i netto (zgodnie z 
Formularzem Ofertowym), wyrażoną w złotych polskich cyfrowo i słownie, obejmującą 
wszystkie koszty, opłaty, itd.). Postanowienia punktu VIII.2 stosuje się odpowiednio. 

12. Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, 
natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto 
powiększona o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
Wartość netto zamówienia powinna stanowić sumę wartości netto wszystkich pozycji, 
natomiast wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby 
jednostek miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch 
miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto 
powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 

14. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane, wadium jest wymagane. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, 

ŚRODKI DOWODOWE JE POTWIERDZAJĄCE ORAZ MINIMALNE 
POZIOMY ZDOLNOŚCI.   

1.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1.1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy.  

    Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz.U. z 2019, poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468  z 
późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ww. ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r., 
poz. 769), 

3) Wykonawcę, 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 przestępstwo, o którym mowa w pkt.2, 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
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lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił 
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 
na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019r. poz.628 z późn. zm.), 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne, 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2019r. poz.369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.1.2.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt.1, 5, 6, 7 i 8 ustawy.  
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 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 
2019r. poz.243 z późn. zm.) 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 2019 r. poz.498 z późn. zm.), 
2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 
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przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za 
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 
grzywny nie niższą niż 3000 złotych, 

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 pkt.2, 

4) 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, 

5) 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 ustawy, 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. 

1.1.3.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
     zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

                        Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie. 
2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

                        Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie. 
3)  posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: 
a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 

SIWZ (według Załącznika Nr 2 do SIWZ - Wykonawca ogranicza się do 
wypełnienia Sekcji α Części IV jednolitego dokumentu), 

b) wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie co najmniej 2 dostaw kardiomonitorów i/lub central monitorujących o 
wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN każda. 
 

A. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych.  

   

B. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa wyżej sporządza się w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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C.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. A, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:   
1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. A. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
wymaganych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia – nie spełnia. 

 

1.2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:  

1.2.1    Oświadczenie Wykonawcy złożone w formie jednolitego dokumentu składane na 
podstawie art.25a ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SIWZ) w zakresie 
określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 
 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.2.1 SIWZ sporządza się, pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  
 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:  
1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (według Załącznika Nr 

2 do SIWZ). 
 

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 
zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu               
o udzielenie zamówienia. 

 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016r. 
ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (Dz.U.UE.L.2016.3.16) wydanym na podstawie art.59 ust.2 Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65, 
dalej: „dyrektywa 2014/24/UE”) 
 

Jednolity dokument, o którym mowa wyżej Zamawiający przygotował z 
wykorzystaniem narzędzia ESPD i udostępnia do wypełnienia w formacie .xml, jako 
Załącznik Nr 2 do SIWZ, na Platformie. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ/ESPD 
przy wykorzystaniu bezpłatnego elektronicznego narzędzia (serwisu) umożliwiającego 
wypełnienie i ponowne wykorzystanie JEDZ/ESPD dostępnego na stronie internetowej  

https://espd.uzp.gov.pl  
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W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie jednolitego dokumentu z 
wykorzystaniem narzędzia ESPD Wykonawca winien podjąć następujące kroki: 
1. Z Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar należy pobrać plik w formacie 

.xml o nazwie „Załącznik Nr 2.xml” (w tym celu należy kliknąć prawym 
przyciskiem myszy oraz wybrać opcje „zapisz element docelowy jako…”). 

2. Wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl 
3. Wybrać odpowiednią wersję językową.  
4. W pytaniu „Kim jesteś?” wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą 

opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz jednolitego dokumentu 
wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca). 

5. W pytaniu „Co chcesz zrobić?” wybrać opcję „Zaimportować ESPD”, następnie w 
opcji „Załaduj dokument” kliknąć przycisk „Wybierz plik” i wskazać pobrany w 
pkt.1 plik „Załącznik Nr 2.xml”, dalej kliknąć przycisk „Otwórz”, wybrać państwo, 
w którym znajduje się siedziba Wykonawcy i wybrać przycisk „Dalej”.  

6. Wypełnić formularz wprowadzając dane w zakresie wymaganym przez  
Zamawiającego (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza).  

7. Wypełniony formularz JEDZ/ESPD należy złożyć w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy.  

 

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia jednolitego 
dokumentu znajdują się w wyjaśnieniach dostępnych na stronie Urzędu Zamówień 
Publicznych www.uzp.gov.pl w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia. 

 

1.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany 
do złożenia następującego oświadczenia:  
1.3.1. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 3 do SIWZ). 
 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.3.1 SIWZ Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
1.4. Wykaz dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 

ustawy wymaganych od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 
1.4.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie 
Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących 
dokumentów i oświadczeń:  

1.4.1.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy, 

1.4.1.2 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 
ust.1 pkt 13, 14 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę 
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aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art.24 
ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

1.4.1.3 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 
ust.1 pkt 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

1.4.1.4 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, 

1.4.1.5 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. 

1.4.1.6 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

1.4.1.7 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

1.4.1.8 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 
6 ustawy. 

1.4.1.9 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 
24 ust.5 pkt.7 ustawy. 

1.4.1.10 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1170 z póź.zm.). 
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Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.IV.1.4.1 SIWZ. 
  

1.4.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany 
do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem 
zamówienia następujących dokumentów:  
1.4.2.1. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.  
Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ 
z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w 
pkt.IV.1.1.3.3 b) SIWZ. 

 

     Dowodami, o których mowa w pkt.IV.1.4.2.1 SIWZ są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

    W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

      

1.4.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie 
Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujące 
oświadczenia i dokumenty:  
1.4.3.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające 

oferowany przedmiot zamówienia w zakresie kardiomonitorów oraz central 
monitorujących do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą  z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r. poz.186 z 
późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie 
(według Załącznika Nr 4 do SIWZ). 

1.4.3.2. Materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące oferowanego 
przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię). 

 

 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.IV.1.4.1, IV.1.4.2 oraz IV.1.4.3 SIWZ 
aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, nie krótszym niż 10 dni. 

 

2. Ponadto wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy należy złożyć: 
2.1. Wypełniony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy. 
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2.2. Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ określający wymagane oraz oferowane 
parametry przedmiotu zamówienia.   

2.3. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi 
(złożone w pkt.IV.1 Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia części 
zamówienia podwykonawcom należy (w pkt.IV.2 Formularza Ofertowego) wskazać 
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz podać 
firmy tych podwykonawców. 

2.4. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, nie wnosi co do niej 
zastrzeżeń i akceptuje ogólne warunki umowy ujęte w niniejszej specyfikacji (złożone w 
pkt.IV.3 i 4 Formularza Ofertowego).  

2.5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo 
osoby (osób) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2.6. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt.VI SIWZ. 

 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej :  
3.1 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.2 SIWZ – składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13, 14 
oraz ust.5 pkt.5 i 6 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

3.2 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.3 SIWZ – składa informację z 
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.21 
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3.3 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.1, pkt. IV.1.4.1.4 i pkt.IV.1.4.1.5 
SIWZ – 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 - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.4 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.3.1 - 3.3, 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 
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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 – wystawione 
odpowiednio w terminach określonych w pkt.3.1 - 3.3. 

 
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt.IV.1.4.1.2 i pkt.IV.1.4.1.3 SIWZ, składa dokument, o 
którym mowa w pkt.IV.3.1 i IV.3.2 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.14 i 21 
oraz ust.5 pkt.6 ustawy. 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- wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

  
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane 

w niniejszym postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia oraz dokumenty wymienione w pkt.IV.1.3.1 SIWZ i pkt. 
IV.1.4.1 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i 
oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez 
pełnomocnika, o którym mowa w art.23 ust.2 ustawy. 

 

7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 
ustawy, 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.  

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 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. 

 
V. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 

5.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa 
sie przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar.  
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5.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie w zakładce 
„POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania. 

5.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający może 
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – nie dotyczy 
składania ofert. 

5.4.  Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 
5.5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Pani Joanna Ulanecka tel. 14 63 10 341, e’mail: zamowienia@ssz.tar.pl 
Pan Krzysztof Markowski tel. 14 63 10 395 

5.6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na 
pierwszej stronie SIWZ tj. AE/ZP-27-27/20 

5.7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” 
zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:  
 https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.  

5.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 
logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, 
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy 
użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: 
 https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

5.9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla 
Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, 
a treścią SIWZ zastosowanie mają zapisy SIWZ.  

5.10. Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 
datę ich wczytania do Platformy. 

5.11. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę 
złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” 
po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.  

5.12. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
 dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formatem PAdES, 
 dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. 

5.13. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 

kbit/s; 
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox 
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w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki 
typu „cookies”, 

 Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 
pikseli, 

 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie 
.pdf, 

 Platforma pozwala wgrać plik o dowolnym rozszerzeniu (m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, 
.pdf, .zip) 

 Platforma zapewnia szyfrowanie połączenia internetowego za pomocą SSL. 
5.14. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi 

przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się 
wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Występuje limit objętości plików lub 
spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików 
lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się pakować pliki 
dzieląc je na mniejsze paczki po np. 75 MB. Występuje limit objętość plików lub 
spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 
plików lub spakowanych katalogów. 

5.15. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: 
 pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w 

Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po 
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert, 

 oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 

5.16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

5.17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składane są w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5.18. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest 
równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za 
zgodność z oryginałem. 

5.19. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  
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5.20. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie 
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i 
przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

5.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

5.22. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

5.23. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5.24. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

 
VI.  WADIUM  PRZETARGOWE 

Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 
                                                                    12 500,00 zł  

(słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) 
 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18.06.2020r. do 
godz. 1000. 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: 
 pieniądzu 
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 
 gwarancjach bankowych 
 gwarancjach ubezpieczeniowych  
 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 
2019r., poz.310) 

1. wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy w Banku PKO BP Nr 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641 z dopiskiem “wpłata 
wadium – sprawa nr AE/ZP-27-27/20”.  

2. wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej, poręczeń 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 2019r., poz.310), Wykonawca winien złożyć w oryginale               
w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy.   

 
OFERTA WYKONAWCY, KTÓRY NIE WNIÓSŁ WADIUM LUB WNIÓSŁ GO W SPOSÓB 

NIEPRAWIDŁOWY ZOSTANIE ODRZUCONA. 
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Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeśli wystąpią okoliczności wymienione w 
art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 
 
VII.  KRYTERIA OCENY OFERT 
 

1. Cena  brutto                                              -   60% 
2. Parametry techniczne                                        -    35% 
3. Okres gwarancji                                                -      5% 

---------------------------------------------------- 
      Razem                                                                  -  100%  
 

Punktacja zostanie dokonana przez każdego z członków komisji według podanych poniżej 
wzorów. 
 
VII.1.Punktacja w kryterium ceny zostanie obliczona ze wzoru: 
 

 P1 = 0,60 *
co

cn
 * 100 pkt 

gdzie: 
cn – cena minimalna (brutto),  
co – cena badanej oferty (brutto) 
                    
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi 
kryterium wynosi 60.  
                    
VII.2.Punktacja w kryterium parametry techniczne zostanie obliczona ze wzoru: 
 
P2 = 0,35 * ( t1 + t2 + t3+ t4+ t5 + t6+ t7+ t8 + t9+ t10+ t11 + t12+ t13+ t14 + t15+ t16+ t17 + t18+ t19+ t20 + 
t21+ t22+ t23 + t24+ t25+ t26 + t27+ t28) *  100/150 pkt 
gdzie: 
t1 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 2 Załącznika Nr 6 do SIWZ 

parametrze 
t2 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 3 Załącznika Nr 6 do  SIWZ   
       parametrze 
t3 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t4 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 19b Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t5 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 20b Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t6 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ  

      parametrze 
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t7 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 28 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t8 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 30 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t9 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 38 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t10 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t11 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 43 Załącznika Nr 6 do SIWZ 

parametrze 
t12 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 53b Załącznika Nr 6 do  SIWZ   
       parametrze 
t13 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 54b Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t14 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 57 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t15 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 58 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t16 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 60 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t17 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 67 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t18 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 68 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t19 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 72 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t20 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t21 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 84b Załącznika Nr 6 do SIWZ 

parametrze 
t22 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 85b Załącznika Nr 6 do  SIWZ   
       parametrze 
t23 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 89 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t24 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 99 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t25 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 100 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t26 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 105 Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t27 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 113b Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
t28 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 114b Załącznika Nr 6 do SIWZ  
      parametrze 
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gdzie: 

t2 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

  

t3 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

 

t4 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

 

t5 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

  

t8 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

 

t10 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

 

t11 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

  

t12 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

 

t13 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

 

t16 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

 

t18 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

 

t19 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

  

t21 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      
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t22 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

 

t25 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

 

t26 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

  

t27 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

 

t28 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5      

gdzie: 
wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 3, 9, 19b, 20b, 30, 

39, 43, 53b, 54b, 60, 68, 72, 84b, 85b, 100, 105, 113b i 114b Załącznika Nr 
6 do SIWZ 

wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z  wszystkich rozpatrywanych  
                                ofert w pozycji 3, 9, 19b, 20b, 30, 39, 43, 53b, 54b, 60, 68, 72, 84b, 85b, 

100, 105,  113b i 114b Załącznika Nr 6 do SIWZ 
 
Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „„Warunek graniczny. 
Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika nr 6 do 
SIWZ tj. : 
1) w ocenianym w pozycji 2 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym 

każdym dodatkowym 1 calem (ponad 17” i nie więcej niż 21”) uzyska 2 punkty jednak nie 
więcej niż 8 punktów (t1=2 lub 4 lub 6 lub 8), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 17” 
uzyska 0 punktów (t1=0). 

2) w ocenianym w pozycji 3 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości 
ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną 
wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości 
ekranu tj. 1 200 000 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem 
określonym w pkt.VII.2 dla „t2” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych 
wg zasad stosowanych w księgowości.  

3) w ocenianym w pozycji 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wbudowany akumulator 
zabezpieczający pracę na 1 godzinę uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, 
zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t3”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.  

4) w ocenianym w pozycji 19b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną 
przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy 
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górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 30 uzyska 0 
punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla 
„t4” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 
księgowości.  

5) w ocenianym w pozycji 20b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej 
i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wartości saturacji tj. 30 uzyska 0 punktów, 
pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t5” w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 
księgowości.  

6) w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym 
każdym dodatkowym 1 calem (ponad 22” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie 
więcej niż 5 punktów (t6=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), oferta z zaoferowanym rozmiarem 
ekranu 22” uzyska 0 punktów (t6=0). 

7) w ocenianym w pozycji 28 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym 
każdym dodatkowym 1 calem (ponad 22” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie 
więcej niż 5 punktów (t7=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), oferta z zaoferowanym rozmiarem 
ekranu 22” uzyska 0 punktów (t7=0). 

8) w ocenianym w pozycji 30 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. ilość wyświetlanych 
krzywych z każdego łóżka 3 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z 
wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t8”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, 
obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.  

9) w ocenianym w pozycji 38 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym 
każdym dodatkowym 1 calem (ponad 17” i nie więcej niż 21”) uzyska 2 punkty jednak nie 
więcej niż 8 punktów (t9=2 lub 4 lub 6 lub 8), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 17” 
uzyska 0 punktów (t9=0). 

10) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości 
ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną 
wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości 
ekranu tj. 1 200 000 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem 
określonym w pkt.VII.2 dla „t10” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, 
obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.  

11) w ocenianym w pozycji 43 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wbudowany akumulator 
zabezpieczający pracę na 1 godzinę uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, 
zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t11”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.  

12) w ocenianym w pozycji 53b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej 

i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 30 uzyska 0 punktów, 
pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t12” w 
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zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 
księgowości.  

13) w ocenianym w pozycji 54b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej 
i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wartości saturacji tj. 30 uzyska 0 punktów, 
pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t13” w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 
księgowości.  

14) w ocenianym w pozycji 57 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym 
każdym dodatkowym 1 calem (ponad 22” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie 
więcej niż 5 punktów (t14=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), oferta z zaoferowanym rozmiarem 
ekranu 22” uzyska 0 punktów (t14=0). 

15) w ocenianym w pozycji 58 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym 
każdym dodatkowym 1 calem (ponad 22” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie 
więcej niż 5 punktów (t15=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), oferta z zaoferowanym rozmiarem 
ekranu 22” uzyska 0 punktów (t15=0). 

16) w ocenianym w pozycji 60 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. ilość wyświetlanych 
krzywych z każdego łóżka 3 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z 
wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t16”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, 
obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości. 

17) w ocenianym w pozycji 67 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym 
każdym dodatkowym 1 calem (ponad 12” i nie więcej niż 15”) uzyska 2 punkty jednak nie 
więcej niż 6 punktów (t17=2 lub 4 lub 6), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 12” 
uzyska 0 punktów (t17=0). 

18) w ocenianym w pozycji 68 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości 
ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną 
wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości 
ekranu tj. 1 200 000 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem 
określonym w pkt.VII.2 dla „t18” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, 
obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.  

19) w ocenianym w pozycji 72 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wbudowany akumulator 
zabezpieczający pracę na 1 godzinę uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, 
zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t19”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.  

20) w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym 
statywem posiadającym możliwość regulacji wysokości położenia kardiomonitora uzyska 5 
punktów (t20=5), oferta z zaoferowanym statywem nie posiadającym możliwość regulacji 
wysokości położenia kardiomonitora uzyska 0 punktów (t20=0). 

21) w ocenianym w pozycji 84b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną 
przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy 
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górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 30 uzyska 0 
punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla 
„t21” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 
księgowości.  

22) w ocenianym w pozycji 85b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej 
i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wartości saturacji tj. 30 uzyska 0 punktów, 
pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t22” w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 
księgowości.  

23) w ocenianym w pozycji 89 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym 
każdym dodatkowym 1 calem (ponad 22” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie 
więcej niż 5 punktów (t23=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), oferta z zaoferowanym rozmiarem 
ekranu 22” uzyska 0 punktów (t23=0). 

24) w ocenianym w pozycji 99 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym 
każdym dodatkowym 1 calem (ponad 5” i nie więcej niż 9”) uzyska 2 punkty jednak nie 
więcej niż 8 punktów (t24=2 lub 4 lub 6 lub 8), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 5” 
uzyska 0 punktów (t24=0). 

25) w ocenianym w pozycji 100 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości 
ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną 
wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości 
ekranu tj. 307 200 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem 
określonym w pkt.VII.2 dla „t25” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, 
obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.  

26) w ocenianym w pozycji 105 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wbudowany akumulator 
zabezpieczający pracę kardiomonitora na 3 godziny uzyska 0 punktów, pozostałe oferty 
proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t26”, w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.  

27) w ocenianym w pozycji 113b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej 
i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 30 uzyska 0 punktów, 
pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t27” w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 
księgowości.  

28) w ocenianym w pozycji 114b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 
wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej 
i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wartości saturacji tj. 30 uzyska 0 punktów, 
pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t28” w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 

księgowości.  
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Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi 
kryterium wynosi 35.  
      
VII.3.Punktacja w kryterium okres gwarancji zostanie obliczona ze wzoru: 
 
 P3 = 0,05 *  ( t1 albo t2 albo t3)* 100/5 pkt 
gdzie: 
t1 = 5, dla oferty, w której zaoferowano maksymalny okres gwarancji z wszystkich                        

rozpatrywanych ofert,  
t2 = 0,   dla oferty, w której zaoferowano minimalny wymagany przez Zamawiającego okres  
             gwarancji,  

t3 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5, dla ofert pozostałych,              

gdzie: 
wart. param. zaofer. – oznacza okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej 
wart. param. max – oznacza maksymalny okres gwarancji z wszystkich rozpatrywanych ofert 
 
Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „„Warunek graniczny. 
Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do 
SIWZ tj.: 
 
a) oferta z zaoferowanym maksymalnym okresem gwarancji z wszystkich rozpatrywanych ofert 

otrzyma 5 punktów (t1=5), oferta z minimalnym wymaganym przez Zamawiającego okresem 
gwarancji tj. 24 m-ce uzyska 0 punktów (t2=0), pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie ze 
wzorem określonym w punkcie VII.3. dla „t3” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, 
obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.  

 
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi 
kryterium wynosi 5.  
 
VII.4.Punkty przyznane ofercie zostaną obliczone ze wzoru: 
  
 P = P1 + P2 + P3 
 
VIII. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający lub osoba upoważniona przez 
kierownika Zamawiającego, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.  

2. 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 (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 
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3. Każdy z członków komisji ocenia każdą ofertę przyznając jej punkty według wzorów 
określonych w pk.VII.1-VII.4 SIWZ. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez 
Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków 
komisji przetargowej. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona podlega 
wykluczeniu, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia 
umowy bądź oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawcę w trybie art.26 
ust.1 ustawy nie potwierdzają okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy 
Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
IX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, kierując swoje zapytania zgodnie ze sposobem komunikacji 
dopuszczonym przez Zamawiającego w pkt. V SIWZ. 
Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie pytań również w postaci elektronicznej w 
formie edytowalnej. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa wyżej. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania  źródła 
zapytania oraz umieszczona na Platformie. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji Zamawiający udostępnia na Platformie. 

3. Jeżeli zmiana treści specyfikacji będzie skutkować zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie 
dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą 
elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej 
w dyrektywie. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na 
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wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym na Platformie oraz powiadomi o tym Wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

5. Zamawiający nie organizuje zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

X. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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.  

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, nie powoduje utraty wadium.  
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

XI. SKŁADANIE  OFERT 
1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 18.06.2020r. do 

godz.1000. 
2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie 

internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania do Platformy wraz z wgraniem 
paczki w formacie .xml w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie  przycisku „Złóż 
ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została złożona. 

4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w 
postaci elektronicznej. 

5. Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w pkt. 1 będą uznane za złożone po 
terminie. 

 
XII. OTWARCIE  I  OCENA  OFERT. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.06.2020r. o godz.1100 w 

budynku Dyrekcji  (Budynek A) przy ul. Szpitalnej 13, pokój nr 11 za pośrednictwem 
Platformy. 

2. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda zawarte w ofertach:  

 nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców 
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 ceny ofert 
 warunki płatności 
 okres gwarancji 
 termin wykonania zamówienia  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce 
„Komunikaty” informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
Jako „omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny” Zamawiający będzie traktował  omyłkę w 
przeprowadzaniu rachunków na liczbach, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. 
Zamawiający uzna, że jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż 
każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania 
zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o poprawnej treści, to omyłka ma charakter 
„oczywisty”. 

     W szczególności Zamawiający dokona następujących poprawek: 
 w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmie, że 
prawidłowo podano ceny za części zamówienia,  

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmie, że 
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

 jeżeli popełniono błędy w sumowaniu kwoty podatku VAT i  wartości netto, a stawkę 
podatku podano prawidłowo, wyznaczy poprawnie cenę,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli : 

 jest niezgodna z ustawą, 
 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 

zastrzeżeniem art.87 ust.2  pkt.3) ustawy, 
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca  

nie udzielił wyjaśnień o których mowa w art.90 ust.1 ustawy lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  

 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy, 
 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium, 
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 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie 
terminu związania ofertą, 

 jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
9. O Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy protokół postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym że oferty udostępnia się  od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 
mogą one  być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

11. Zasada jawności, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania.  Ograniczenia zasady 
jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 ustawy stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający udostępnia dokumenty wymienione pkt.IV.1.4.1.2, pkt.IV.1.4.1.3, 
pkt.IV.1.4.1.7, pkt.IV.1.4.1.8, pkt.IV.3.1, pkt.IV.3.2, pkt.IV.3.4 i pkt.IV.4 SIWZ zawierające 
dane osobowe o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy do upływu terminu do ich 
wniesienia. Po tym terminie dokumenty te nie podlegają udostępnieniu. 
 

Stosowne zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 
uzasadnienie wykazujące skuteczność tego zastrzeżenia Wykonawca winien złożyć nie 
później niż w terminie składania ofert, przy czym zastrzeżenie, o którym mowa wyżej 
należy złożyć na Formularzu Ofertowym, z uwzględnieniem postanowień art. 86 ust. 4 
ustawy, a uzasadnienie złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy. 
 
XIII. OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  I  ZAWARCIE  UMOWY 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców podając nazwę  albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i 
adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano 
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym  kryterium oceny ofert i łączną punktację podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Informację o której mowa w pkt.1 Zamawiający udostępnia na Platformie. 
3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zostanie zawarta zgodnie z art. 94 

ustawy z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. 
4. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie może zawrzeć umowy w sprawie 

zamówienia publicznego aż do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku 
lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
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XIV. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE  PRZETARGU 
Zamawiający zastrzega sobie prawo – zgodnie z art. 93 ust. 1 i 1a ustawy - do unieważnienia 
przetargu, gdy: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu   
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na 
tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców którzy: 
 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 

ochrony prawnej zgodnie z przepisami Działu VI ustawy. Środki ochrony prawnej określone 
w tym dziale przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy  

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

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w  postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 
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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.  

6. Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy art. 182 ustawy. 
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
8. Zasady wnoszenia skargi regulują przepisy art. 198b ustawy. 
 
XVI. OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 30 sztuk 

kardiomonitorów, 5 sztuk central monitorujących, 2 sztuk monitorów podglądowych dla 
Oddziału Kardiologii, których wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 
6 do SIWZ, ich montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, a 
także świadczenie gwarantowanych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest 
gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia oraz przeszkolenie pracowników w zakresie 
obsługi u  Zamawiającego.  

2. Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczony przedmiot zamówienia był nowy, kompletny, 
spełniał wymogi określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z 
Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Ponadto w zakresie kardiomonitorów oraz central 
monitorujących spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie 
z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r. poz.186 z póź.zm), 
jak również. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania w zakresie 
kardiomonitorów oraz central monitorujących Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na 
każde żądanie. Wymagane jest również wraz z dostawą przedmiotu zamówienia 
dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim.   

3. Wykonawca zrealizuje: 
-  jednorazową dostawę, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane 

parametry techniczne określono w Załączniku Nr 6 do SIWZ – do 40 dni od daty 
podpisania umowy,  

- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu 
zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w odpowiednim opakowaniu oraz 
transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie dostarczonego przedmiotu zamówienia 
przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp. 

5. Okres trwania umowy -  realizacja przedmiotu umowy. 
6. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru. Zamawiający 

zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy w szczególności w przypadku 
stwierdzenia uchybień w zakresie wymaganych parametrów technicznych lub w zakresie 
jakości. 

7. Cena brutto przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu 
zamówienia do Zamawiającego (tj. transport, opakowanie, czynności związane z 
przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, montaż, uruchomienie, przeszkolenie 
pracowników Zamawiającego itp.) .  

8. Wykonawca udziela: ........... miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 24 miesiące) od dnia 
protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na dostarczony przedmiot 
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zamówienia - w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe na 
warunkach określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza 
ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.  

9. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru 
uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie 
Cywilnym oraz niniejszej umowie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad 
oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - 
maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada 
lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność. 

11. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego 
wyboru prawo do: 

a) żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, 
modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt 
Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, 

b) żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w 
pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego urządzenia, 
elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub 
usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub 
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te 
same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.11 oraz uprawnienie do 
żądania naprawy w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego  i na własny koszt Wykonawcy.  

13. Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia  
z eksploatacji trwającego powyżej 7 dni roboczych. 

14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu 

umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność,   

b)  5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z  
     wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz  
     uchybień w zakresie jakości, 
c)  10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
d)  0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w: 

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie 
gwarancji/rękojmi,  

- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o  tożsamych 
parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,  

- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, 
modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w 

okresie gwarancji/rękojmi,  
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w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.. 

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją 
Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od 
daty zgłoszenia. 

15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu 
należności. 

16. Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem w terminie 
...........................dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia 
faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. 

17. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

18. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
1)   zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy,  
2)   Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 
2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm), z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z     
tytułu wykonania części umowy. 

19. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający 
może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z 
Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień 
sądowych.  

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli      
wysokość kar nie pokryje szkody, w szczególności strat wynikających z utraty dotacji lub jej 
części. 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od 
umowy w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych 

parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego 
na realizację umowy, 

b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową 
lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez 
Zamawiającego do należytego realizowania umowy, 
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c) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć braków, wad 
przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

22. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej.  
23. Wykonawca  oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu 

wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

24. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich 
informacji technicznych, handlowych i innych informacji, know-how oraz wszelkich danych 
uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy tj. niekopiowania, niepowielania, 
niewykorzystywania danych udostępnionych na nośnikach papierowych lub elektronicznych 
dla własnych celów oraz dla osiągnięcia jakichkolwiek korzyści majątkowych lub 
osobistych, nieprzekazywania w formie ustnej ani elektronicznej danych i informacji 
stronom i osobom trzecim, nieudostępniania w jakiejkolwiek formie, nawet do wglądu, 
dokumentów i danych posiadanych w związku z realizowaną umową, niezależnie od rodzaju 
nośnika, na którym są przechowywane. Naruszenie tajemnicy przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców w odniesieniu do wyżej wymienionych danych i informacji stanowić 
będzie podstawę do poniesienia odpowiedzialności na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach prawa. 

25. W zakresie dotyczącym zasad ochrony danych osobowych Zamawiający zawrze z 
Wykonawcą, w dniu podpisania niniejszej umowy, umowę wg wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

26. Z uwzględnieniem art.144 ust.1 pkt.1 ustawy zmiany umowy w stosunku do treści złożonej 
oferty są dopuszczalne w następujących okolicznościach:  
a) zmian wynikających z przekształceń własnościowych w przypadku połączenia, przejęcia, 

wydzielenia, przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną, 
b) zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego 

Wykonawcę lub Zamawiającego, 
c) zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach 

w porównaniu do parametrów określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ, przy czym cena 
tego produktu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia,  

d) zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o tożsamych lub  
lepszych parametrach w porównaniu do parametrów określonych w Załączniku Nr 6 do 
SIWZ, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji, gdy 
produkcja urządzenia została zakończona na etapie realizacji umowy,  

e) zmiany numerów katalogowych produktu, jeżeli Wykonawca zaoferuje przedmiot 
umowy o tożsamych lub lepszych parametrach, nastąpi zmiana numerów katalogowych 
przez producenta przedmiotu umowy, 

f) obniżenia ceny, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z wnioskiem o 
obniżenie ceny, przy zachowaniu tożsamych lub lepszych parametrów produktu w 
porównaniu do parametrów określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ, 

g) zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, polegających w szczególności na: nieprzygotowaniu 
miejsca dostawy przez Zamawiającego w odpowiednim czasie, zmianie terminu 
dokonanej przez Zamawiającego z uwagi na nie dające się przewidzieć okoliczności, w 

przypadku siły wyższej polegającej na powodzi, trzęsieniu ziemi, pożarze, 
wprowadzeniu stanu wyjątkowego bądź wojennego, wprowadzeniu przez odpowiednie 
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organy lub trwaniu stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii mającego 
wpływ na termin realizacji zamówienia, niemożliwości przeprowadzenia szkolenia 
pracowników Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 
szczególności nieobecności spowodowanej chorobą osób szkolonych, opóźnieniu dostaw 
przez producenta z przyczyn leżących po stronie producenta,    

h) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów 
lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, 

i) sytuacji, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili podpisania umowy, 
a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego lub leży w interesie publicznym, 

j) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

27. Wskazane w pkt.26 okoliczności uzasadniające zmianę umowy, będą skutkowały zmianą 
umowy w następującym zakresie: 

a) okoliczności wskazane w pkt.26 lit. a) i b) – wówczas w razie konieczności umowa 
zostanie dostosowana do ww. przekształceń własnościowych, 

b) okoliczności wskazane w pkt.26 lit. c) –  i) - wówczas w razie konieczności umowa 
zostanie zmieniona w zakresie jednego lub łącznie wszystkich elementów  wskazanych w 
załączniku określającym zakres rzeczowy przedmiotu umowy i/lub w załączniku 
określającym parametry przedmiotu umowy tj. w szczególności w zakresie: nazwy 
handlowej, nazwy producenta, ceny jednostkowej, wartości umowy, numeru 
katalogowego, terminu realizacji zamówienia, 

c) okoliczności wskazane w pkt.26 lit. j) – wówczas w razie konieczności umowa zostanie 
zmieniona w zakresie wskazanego w umowie Podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

28. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej  umowy wymagają formy pisemnego aneksu, 
podpisanego  przez  obie  strony, pod rygorem nieważności 

29. Wszelkie spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 

XVII. ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ 
1. Formularz  Ofertowy 
2. Formularz  Cenowy – Załącznik Nr 1 
3. Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu – Załącznik Nr 2 
4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej – Załącznik Nr 3 
5. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 4 
6. Wykaz dostaw – Załącznik Nr 5 
7. Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 6 
8. Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych – Załącznik Nr 7 
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XVIII. DOSTĘP DO SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja jest dostępna na Platformie : https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar  
w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania.  
 
Tarnów, 2020-05-13 


