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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(powyżej 139 000 euro)

na usługę stałego nadzoru technicznego i utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie pogwarancyjnym

znak sprawy: ZP/220/26/20
Lp.
Słownictwo główne
Główny przedmiot
50400000-9




Spis treści:

Rozdział I:     Instrukcja dla wykonawców
Rozdział II:   Wzór umowy 
ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie,
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72 
NIP 955-19-08-958 REGON: 000288900 
adres strony internetowej: http://zamowienia.spsk2-szczecin.pl/ 
adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
zwany dalej „zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę stałego nadzoru technicznego i utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie pogwarancyjnym zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformazakupowa.pl.
Integralną część platformy zakupowej stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
II. Tryb udzielenia zamówienia (art.36 ust 1 pkt 2, art. 10 ust 1 PZP)
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) – zwanej w dalszej części „PZP”. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałego nadzoru technicznego i utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie pogwarancyjnym
2.Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia  zawarty jest w Rozdziale II (wzór umowy)niniejszej SIWZ.
3.Wykaz aparatury medycznej objętej zamówieniem zawarty jest w załączniku nr 5 do Formularza oferty (załącznik cen jednostkowych).

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamówienie składa się z 2 zadań. Szczegółowy opis poszczególnych zadań zawiera  Formularz cen jednostkowych stanowiący załącznik nr 5 do Formularza oferty . 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących poszczególne zadania. Wykonawcy mogą składać ofertę obejmującą jedno zadanie bądź dwa zadania.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
V. Termin wykonania zamówienia 
Zamawiający  wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 48 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi.
VI. Wykluczenie wykonawców z postępowania 
1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 PZP wykluczy także Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP lub na podstawie pkt VI ppkt 2 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt VI ppkt 3.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

VII. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1b ustawy to jest: 
1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku;
1.2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 
a) w przypadku składania oferty na zadanie 1:
nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
b) w przypadku składania oferty na zadanie 2:
nie mniejszą niż 10 000,00 zł.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla zadań których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie środków finansowych, bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 110 000,00 zł) 
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1.3.1. wykazał wykonanie/wykonywanie:
-w przypadku składania oferty na zadanie 1:
co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem była usługa utrzymywania w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej aparatury medycznej,  każde o wartości brutto nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN 
-w przypadku składania oferty na zadania 2:
co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem była usługa utrzymywania w stałej  sprawności techniczno-eksploatacyjnej aparatury medycznej, każde o wartości brutto nie mniejszej niż 37 000,00 PLN.
1.3.2.Przez usługę utrzymywania w stałej  sprawności technicznej aparatury medycznej w Szpitalu należy rozumieć: utrzymywanie w stałej  sprawności techniczno – eksploatacyjnej aparatury medycznej obejmującej co najmniej takie czynności jak: naprawa, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej wykonywane w Szpitalu. W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji  warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być spełniony nie później niż  w dniu w którym upływa termin składania  oferty 

UWAGA: W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji wartość zamówienia winna być osiągnięta nie później niż w dniu złożenia oferty.

1.3.2. dysponują lub będą dysponowali potencjałem technicznym w postaci osób (wyznaczonych imiennie do realizacji zamówienia),
Dla zadania  1
dysponują lub będą dysponowali co najmniej trzema osobami uczestniczącymi w realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie gwarantującymi prawidłową realizacje przedmiotowego zamówienia
Dla zadania 2
dysponują lub będą dysponowali co najmniej dwoma osobami uczestniczącymi w realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie gwarantującymi prawidłową realizacje przedmiotowego zamówienia
Uwaga:
W przypadku składania oferty na wszystkie zadania Wykonawca musi wykazać, że dysponuje łącznie co najmniej 5 osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie gwarantującymi prawidłową realizacje przedmiotowego zamówienia

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający żąda w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .Dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
e) czy inne podmioty, na których zdolności Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 
4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osobę do tego upoważnione. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ,2,4 i 8 PZP.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
UWAGA:
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VIII. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności z art. 25 ust 1 PZP 
Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa).
1.1.Zamawiający może odstąpić od stosowania procedury z art. 24 aa) PZP gdy oceniając stan faktyczny sprawy uzna stosowanie tej procedury za niecelowe.

2. Wykonawca zobowiązany jest Złożyć Zamawiającemu:
2.1. Aktualne na dzień składania ofert wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016 r ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. UE L 3/16), zwane dalej w skrócie JEDZ. 
Zamawiający informuje, że Instrukcja sporządzenia JEDZ zawarta jest w rozdziale XIII SIWZ. 
W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby Wykonawca składa także:
	JEDZ dotyczący tych podmiotów

zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 PZP, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w danym postępowaniu), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

A. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. odpis 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 pkt VI ppkt. 2 lit. a) SIWZ.
5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenie 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 2016 r. poz. 716);
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP
2) w pkt 2– 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
10. 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 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt. 1.1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP.
13. 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, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
15. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VIII lit. A. ppkt. 1-5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
16. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 1-5 które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
B. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda złożenia Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w pkt .1 Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów potwierdzających w wystarczający sposób spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia:
3.1. Wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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 usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA: W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji wartość zamówienia winna być osiągnięta nie później niż w dniu złożenia oferty.
Dowodami, o którym mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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. 
3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez nich kwalifikacji i doświadczenia gwarantujących prawidłową realizacje przedmiotowego zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do formularza oferty; 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty po średnim kursie w stosunku do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki  udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a) ust 1 PZP, oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust 1 PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 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.
7. 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.
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
9. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin 
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, 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
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, powołując się na numer postępowania, za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl. Zamawiający zaleca poinformowanie o przesłanej korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: p.fraczek@spsk2-szczecin.pl" p.fraczek@spsk2-szczecin.pl
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do zadawania pytań przy użyciu platformy platformazakupowa.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w ppkt 2 SIWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach:
a) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993),
b) Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych; 
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie platformazakupowa.pl.
7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów
8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach merytorycznych: Krystian Cichocki (zadanie 1), Maciej Boruch (zadanie 2) – tel 91 466-1085, 
b) w sprawach formalnych Przemysław Frączek: Dział Zamówień Publicznych, tel. 91 466-10-87, e-mail: p.fraczek@spsk2-szczecin.pl" p.fraczek@spsk2-szczecin.pl   

X. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do końca dnia 24-06-2020r. (termin składania ofert wynosi 15 dni i liczony jest od dnia przekazania w dniu 16-06-2020r. ogłoszenia UOPWE).
3. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego ppkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin, na której zamieścił SIWZ, nr referencyjny postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępni na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin na której zamieścił SIWZ, nr referencyjny postępowania.
XI. Wymagania dotyczące wadium 
	Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
	Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie:

a) w przypadku składania ofert na wszystkie zadania 22 500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące pięćset 00/100)
b) w przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania:
Zadanie 1
    20 000,00 zł 
Zadanie 2
    2 500,00 zł 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016.359 t. j. z dnia 2016.03.17).
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzach kwota określona w pkt 1 powinna zostać wpłacona przelewem na konto Zamawiającego:
Nr konta: 51 1130 1176 0022 2136 0820 0010 Bank BGK 
a wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. 
UWAGA
Wpłatę uważa się za dokonaną w dniu i godzinie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego tj. ich zaksięgowania przez bank Zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaksięgowanie wadium na rachunku bankowym Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert oznacza, że wadium nie zostało wniesione i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5.1. Zamawiający zaleca podanie w tytule przelewu nr ZP/220/26/20.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. 
8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium niezwłocznie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 46 ust. 4a) i ust 5 PZP, bez obowiązku potwierdzenia tych okoliczności,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a) PZP.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust 1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ) PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, PZP oświadczenia, o którym mowa w art. 25a )ust. 1,PZP pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, PZP co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b)Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, jeżeli jego wniesienie było wymagane.
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XII. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę                                i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie.
4. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ppkt 5A.
5. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia z zastrzeżeniem ppkt 5A:
a) pełnomocnictwo - w przypadku jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osobę do tego upoważnione a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty;
b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym obejmujący oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w formie JEDZ, zgodnie z ppkt. 5A;
c) oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt VIII SIWZ;
d) dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie: 
- pieniędzy – potwierdzenie przelewu 
- gwarancji lub poręczeń – oryginał dokumentu wystawiony i podpisany zgodnie z pkt XI SIWZ;
e) Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnione powinien złożyć te informacje osobno. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
SPOSÓB SKŁADANIA JEDZ: 
5A. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) winno:
a) zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia" https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
b) zostać wypełnione przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: https://ec.europa.eu/tools/espd/ lub za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
UWAGA: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
c) zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia 
d) zawierać informacje konieczne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
e) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
f) zostać złożone w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. (dopuszczalne formaty danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ – patrz: katalog formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; Dz.U.2017.2247 t.j. z dn. 2017.11.09)
6. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 
7. 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 składa także:
a) JEDZ podmiotów na których zasoby się powołuje
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby. Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno spełniać warunki określone w SIWZ.
8. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - Dz. U. z 2012 r., poz. 526 z późn. zm.) i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania dla Wykonawców z platformy platformazakupowa.pl.
10. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania:
a) do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo winno zawierać wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania. Forma złożenia pełnomocnictwa została określona w ppkt. 5 lit. a),
b) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
c) JEDZ składa każdy w Wykonawców ubiegających się o zamówienie; Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ-a składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
d) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
11. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.
12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym zaszyfrowanym pliku (obszar → dodawanie dokumentu → tajemnica przedsiębiorstwa), a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
13. Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnione powinien złożyć te informacje osobno. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert. 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca w  Formularzu cen jednostkowych właściwym dla zadania na które składa ofertę stanowiącym załącznik nr 5 do  Formularza oferty określi miesięczną cenę ryczałtową netto, stawkę podatku VAT oraz miesięczną cenę ryczałtową brutto dla każdej pozycji aparatury wyszczególnionej w części A i części B załącznika  nr 5  oraz  określi wartość ryczałtową brutto dla każdej pozycji za okres realizacji przedmiotu zamówienia tj.:  
a) dla aparatury wyszczególnionej w części A (aparatura w okresie pogwarancyjnym) obliczoną jako iloczyn miesięcznej ceny ryczałtowej brutto każdej pozycji aparatury i 48 miesięcy 

b) dla aparatury  wyszczególnionej w  części B (aparatura w okresie gwarancji )  obliczoną jako iloczyn miesięcznej ceny ryczałtowej brutto każdej pozycji i liczby miesięcy wskazanej w załączniku nr 5, w których Wykonawca będzie świadczył usługi po zakończeniu okresu gwarancji. 

2. Całkowitą wartość zamówienia na danym zadaniu stanowi suma ryczałtowej  wartości  brutto   wszystkich pozycji wyszczególnionych w załączniku nr 5 dla zadania na które składana jest oferta w części A i B wyliczonych zgodnie z ppkt 1 lit. a i b). Wykonawca powyższe kwoty zobowiązany jest wykazać w formularzu oferty , jako cenę ofertową brutto za realizację  danej części zamówienia.     

3. Cena ofertowa brutto obliczona w sposób określony w pkt 1 i 2 winna uwzględniać wszystkie koszty  ponoszone przez Wykonawcę  w celu realizacji zamówienia , w tym również koszty dojazdów do siedziby Zamawiającego , koszty gwarancji  itd. , z zastrzeżeniem zawartym 
w pkt 4.
2.Zamawiający wymaga aby w cena za świadczenie usługi  była wyliczona w taki sposób aby obejmowały pełne koszty świadczenia usługi zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 
3.Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. 23%. 
4. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Jeżeli Wykonawca złoży 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.
6. UWAGA: Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Wykonawca określi tylko jedną stawkę ceny bez podawania cen w sposób wariantowy.
8. Zamawiający wymaga aby wartości brutto zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca dokonuje zaokrąglenia wartości brutto i netto do 2 miejsc po przecinku w następujący sposób:
w górę, gdy ≥ 0,5 do 1 grosza;
	w dół, gdy < 0,5 do 0 grosza;
9. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 1pkt 13 PZP)

Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
1.Cena brutto - 60%
2.Czas dokonania naprawy (dotyczy urządzeń oznaczonych jako „P”) – 20%
3.Czas dokonania naprawy (dotyczy urządzeń nieoznaczonych jako „P”) – 20%
Kryterium 1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 60 % x 100] 
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)

Kryterium 2 (Czas dokonania naprawy (dotyczy urządzeń oznaczonych jako „P”) dla zadania 1 i 2
będzie obliczony za pomocą następującego wzoru:

Ilość punktów                          	NAJKRÓTSZY CZAS DOKONANIA NAPRAWY
					WŚRÓD ZAOFEROWANYCH
uzyskanych przez               =        ---------------------------------------------------- x 20% x 100
badaną ofertę			CZAS OFEROWANY PRZEZ OFERTĘ BADANĄ	

Uwaga. Terminy napraw należy podawać w pełnych dniach roboczych przy czym termin naprawy dla urządzeń oznaczonych jako pilne (litera „P’) wynosi maksymalnie 2 dni robocze od daty zgłoszenia, 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu DOKONANIA NAPRAW Zamawiający przyjmie, że Wykonawca złożył ofertę z maksymalnym terminem DOKONANIA NAPRAWY


Kryterium 3 (Czas dokonania naprawy (dotyczy urządzeń NIE OZNACZONYCH jako „P”) dla zadania 1 i 2 będzie obliczony za pomocą następującego wzoru:

Ilość punktów                          	NAJKRÓTSZY CZAS DOKONANIA NAPRAWY
					WŚRÓD ZAOFEROWANYCH
uzyskanych przez               =        ---------------------------------------------------- x 20% x 100
badaną ofertę			CZAS OFEROWANY PRZEZ OFERTĘ BADANĄ	

Uwaga. Terminy napraw należy podawać w pełnych dniach roboczych przy czym termin naprawy dla urządzeń NIE oznaczonych jako pilne (litera „P’) wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu DOKONANIA NAPRAW Zamawiający przyjmie, że Wykonawca złożył ofertę z maksymalnym terminem DOKONANIA NAPRAWY
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony wg zasad jednakowych dla wszystkich złożonych ofert.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

	Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza oferty, uzupełnienia, wycofania oferty dostępnego na platformie platformazakupowa.pl poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02-07-2020r. do godziny 09:30
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek M pok. 13, w dniu 02-07-2020r. o godzinie: 09:35 za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania. 
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4 ustawy Pzp.
Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl poprzez link https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin informacji, o której mowa w ppkt. 5 przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
1. Zamawiający zawrze umowę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1 jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności, które powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem ust 4.
4. W przypadku wyboru oferty wykonawców, o których mowa w art. 23 ust 1 PZP przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy powinni przedłożyć umowę regulującą zasady ich współpracy, zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego realizację przedmiotu zamówienia
b) wskazanie zakresu działania poszczególnych wykonawców w ramach umowy o współpracy
c) czas obowiązywania umowy o współpracy nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Wzór umowy 
Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem zawartym w Rozdziale II SIWZ.

XX. Informacja na temat wskazania przez wykonawcę części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

XXII. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 rozporządzenia RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest Inspektor Ochrony Danych, iod@spsk2-szczecin.pl, tel. 91 466 14 77;

	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* 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.
** 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.
ROZDZIAŁ II

WZÓR UMOWY
W dniu..................................w Szczecinie pomiędzy :

.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez :.......................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
a
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM, 70-111 Szczecin,
Al. Powstańców Wielkopolskich 72 
reprezentowanym przez :........................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” została zawarta umowa następującej treści :

W związku z wyborem oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym przez SPSK nr 2 PUM w Szczecinie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę stałego nadzoru technicznego i utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie pogwarancyjnym (ZP/220/26/20)  strony zawierają umowę następującej treści:
						 § 1
1. Wykonawca zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy zobowiązuje się świadczyć usługę utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej  znajdującej  się na wyposażeniu Zamawiającego, której wykaz zawiera załącznik nr 5 do Formularza oferty dla zadania nr ……………….zgodnie z wymaganiami  określonymi w umowie. 
2.Usługa utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej, zwana
dalej w skrócie „usługą” obejmuje:
a) wykonywanie napraw aparatury,
b) montaż i demontaż aparatury,
c) montaż/demontaż oraz przenoszenie lamp bakteriobójczych – zadanie nr 1,
d) wykonywanie przeglądów i konserwacji aparatury,
e) wykonywanie testów bezpieczeństwa,
f) wystawianie certyfikatów bezpieczeństwa (świadectwa sprawności) i orzeczeń o stanie technicznym aparatury.
3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
a) utrzymywaniu w sprawności technicznej aparatury medycznej (w skrócie SNT), serwisowaniu  bądź usłudze, bez wskazania określonej czynności - należy przez to rozumieć usługi wyszczególnione w ust. 2 pkt a-d) 
b) „użytkowniku” – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Zamawiającego, w której jest użytkowana aparatura
c) „aparaturze”, „sprzęcie”, „urządzeniu” – należy przez to rozumieć aparaturę medyczną wyszczególnioną w załączniku nr 5 do formularza oferty zadania nr……
d) „dni robocze” – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
4. Realizacja każdego z zadań wymienionych w ust. 1 ma charakter samodzielnego, odrębnego zobowiązania stron.
5. Wykonawca rozpocznie realizację  usług stanowiących przedmiot umowy począwszy od dnia …………….. r.
§  2
1.Wykonawca oświadcza, że dysponuje personelem posiadającym niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie i gwarantuje wykonywanie stałego nadzoru technicznego nad aparaturą medyczną zgodnie z wymaganiami wynikającymi z SIWZ, wymogami producenta, postanowień niniejszej umowy, instrukcji użytkowania aparatury wydanej przez producenta danej aparatury, jak również wszystkich obowiązujących przepisów i standardów w zakresie serwisu aparatury medycznej.
2.Usługi stanowiące przedmiot umowy będą świadczone przez osoby wymienione w Załącznikach
nr … do niniejszej umowy pn. „Wykaz personelu  świadczącego usługi w zadaniu nr 1”
i „Wykaz personelu  świadczącego usługi w zadaniu nr 2”,  które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, zwane w dalszej części umowy personelem bądź osobami świadczącym usługi. Niedopuszczalne jest świadczenie usług przez te same osoby w zadaniu nr 1 i nr 2. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób świadczących usługi zgody na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w zakresie obejmującym umowy zawarte pomiędzy osobami świadczącymi usługi a Wykonawcą. 
4.Wykonawca zobowiązuje się, że osobami  świadczącymi usługi będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy.
5.Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy personel świadczący usługi zostanie   przeszkolony w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
6.Wykonawca zobowiązuje się, że personel  świadczący usługi będzie przez cały okres realizacji umowy posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
7.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelowi  świadczącemu usługi odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie personelu  świadczącego usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
9. Personel  świadczący usługi zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. 
§ 3
1.Zmiana w trakcie realizacji umowy personelu świadczącego usługi jest dopuszczalna
w następujących j przypadkach: 
	na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia usług przez daną osobę; 

na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.
2.W przypadku, o którym mowa w ust 1 litera a) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany osoby świadczącej usługi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od  otrzymania pisemnego wniosku Zamawiającego wraz z uzasadnieniem.
3.W przypadku zmiany osoby  świadczącej usługi, Wykonawca zobowiązany  jest wykazać, że proponowana  osoba  spełnia wymagania określone w SIWZ  i umowie. Zmiana osoby  świadczącej usługi dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie  osoby  świadczącej usługi co najmniej na … dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego  kandydatury  osoby spełniającej wymagania określone w SIWZ oraz w umowie.
4.Zmiana  personelu  świadczącego  usługi dokonana zgodnie z ust. 3 skutkuje zmianą Załącznika nr … do umowy pn. „Wykaz personelu  świadczącego  usługi” i nie wymaga zawierania przez strony aneksu do umowy.

§4
Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych opisano w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§ 5
1. Wykonawca zobowiązany jest  przystąpić do  usuwania awarii bądź zakłóceń w pracy aparatury  na podstawie zgłoszenia przekazanego przez pracowników jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których jest użytkowana aparatura medyczna oraz przez pracowników Działu Aparatury Medycznej  Zamawiającego. W przypadku, gdy umowa nie wymaga pisemnej formy zgłoszenia, zgłoszenie przekazywane jest za pomocą faksu, e-maila’a lub telefonicznie pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę na piśmie.
2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić „Rejestr zgłoszeń”, o których mowa w ust 1 zawierający:
- nazwę komórki organizacyjnej oraz imię i nazwisko pracownika dokonującego zgłoszenia,
- datę i godzinę zgłoszenia,
- imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie,
- rodzaj aparatury medycznej i miejsce, w którym się znajduje aparatura,
- opis uszkodzenia/zakłóceń w funkcjonowaniu aparatury
- na przyjmowany przez Wykonawcę sprzęt do naprawy zostaje wystawiony rewers w 2 egzemplarzach po jednym dla stron (wzór w załączeniu), który podpisuje w imieniu Wykonawcy osoba przyjmująca sprzęt oraz użytkownik lub pracownik Działu Aparatury Medycznej. Podczas zwrotu naprawionego sprzętu oba druki rewersu zostają zniszczone. 
                                                                   §  6
 1.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość dokonywania zgłoszeń, o których mowa 
w § 5 ust 1 umowy
a) przez użytkowników aparatury z jednostek organizacyjnych, w których jest użytkowana aparatura  przez wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach 7.00 do 15.00
b) przez pracowników Działu Aparatury Medycznej całodobowo przez  wszystkie dni tygodnia w przypadku konieczności wykonania naprawy aparatury oznaczonej  litera „P”
§ 7
1. Wykonawca  zobowiązany jest przystąpić do wykonywania naprawy:
a) niezwłocznie, z tym, że nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia w przypadku konieczności dokonania naprawy aparatury medycznej, która w załączniku nr 5 … do Formularza oferty  w rubryce „Pilne” oznaczona jest literą „P” – Zadanie nr 1 
oraz
niezwłocznie, z tym, że nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia w przypadku konieczności dokonania naprawy aparatury medycznej, która w załączniku nr 5 do Formularza oferty  w rubryce „Pilne” oznaczona jest literą „P” – Zadanie nr 2
b) nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku zgłoszeń aparatury medycznej nie oznaczonej literą „P” – Zadanie nr 1
oraz
nie później niż w ciągu 48 godzin po otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku zgłoszeń aparatury medycznej nie oznaczonej literą „P” – Zadanie nr 2
2. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić aparaturę medyczną do stanu pełnej sprawności technicznej w jak najkrótszym czasie i jeżeli w dalszej części umowy nie postanowiono inaczej Wykonawca zobowiązany jest zakończyć naprawę:
a) aparatury medycznej oznaczonej literą „P” – w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia, 
b) pozostałej aparatury medycznej – w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
3.Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy, w wyjątkowych przypadkach,  Zamawiający biorąc pod uwagę zakres oraz stopień skomplikowania naprawy  może wyrazić na piśmie zgodę na dłuższy termin dokonania naprawy, niż określony w ust 2.
                                                                		   § 8
1 Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przeglądów aparatury w terminach określonych w  Harmonogramie  ustalonym przez Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego.
2. Wykonawca pod dokonaniu przeglądu zobowiązany jest dostarczyć do Działu Aparatury Medycznej świadectwo przeglądu technicznego.
§ 9
1. Wykonawca  zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie wszystkie niezbędnie materiały i części zamienne do wykonywania napraw i konserwacji aparatury medycznej.
2. Koszt materiałów i części zamiennych zużytych do naprawy i konserwacji aparatury medycznej, z wyjątkiem kosztu zużytych materiałów serwisowych takich jak, np. kleje, cyna, koszulki termokurczliwe, kalafonia i.t.p), ponosi Zamawiający  na zasadach określonych niniejszą umową. 
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wymienione w ramach naprawy części zamienne i materiały, o ile producent części zamiennych i materiałów nie udzielił dłuższej gwarancji. W takim przypadku obowiązuje okres gwarancji  udzielonej przez producenta.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad części zamiennych bądź materiałów Wykonawca zobowiązany jest dokonać  wymiany i zamontowania wadliwej części (materiału) na fabrycznie nową , bez obciążania Zamawiającego kosztem wymienionej części zamiennej (materiału).
                                                                            § 10
1. Wykonawca dokonuje czynności objętych usługą w miejscu użytkowania aparatury, z zastrzeżeniem ust 2.
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Dział Aparatury Medycznej w przypadku konieczności wykonania naprawy aparatury poza siedzibą Zamawiającego, w której jest użytkowana i uzyskać zgodę na wykonanie takiej naprawy.
3.Wykonawca ma prawo zdemontować i wywieźć aparaturę poza siedzibę Zamawiającego wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Dział Aparatury Medycznej i po wystawieniu dokumentu przekazania (rewers) podpisanego przez użytkownika sprzętu. 

 4. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia aparatury od momentu protokolarnego przejęcia aparatury do momentu zamontowania aparatury w miejscu jej użytkowania i protokolarnego przekazania użytkownikowi naprawionej aparatury.
    						§ 11
1. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu czynności wykonywanych przy danej aparaturze    zobowiązany jest: 
a) wpisać do „Paszportu technicznego”, znajdującego się u użytkownika aparatury, zakres wykonanych czynności oraz listę zużytych do naprawy części zamiennych i innych materiałów
b) wystawić i przekazać użytkownikowi do potwierdzenia kartę pracy. Karta pracy musi zawierać:
	miejsce dokonania naprawy

datę dokonania naprawy
rodzaj naprawianego sprzętu
rodzaj wykonywanych czynności i wymienionych części
c) Wykonawca  zobowiązany jest powiadomić Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego o każdym przypadku nie przedłożenia „Paszportu technicznego” przez pracowników użytkownika aparatury
d) w przypadku, gdy użytkownik nie posiada „Paszportu technicznego” pobrać powyższy dokument od Działu Aparatury Medycznej i dokonać stosownych wpisów,
e) w przypadku braku możliwości wykonania przeglądu technicznego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, dostarczyć do Działu Aparatury Medycznej wykaz sprzętu wraz z informacją o przyczynie niewykonania przeglądu, 
f) dostarczyć do Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego „Certyfikat Bezpieczeństwa Urządzenia Medycznego” po dokonanym przeglądzie technicznym bądź też „Orzeczenie Techniczne” w przypadkach, o których mowa w § 8 ust 1. Wzór „Orzeczenia Technicznego” stanowi załącznik nr 2 do umowy.
§ 12
1.Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć w Dziale Aparatury Medycznej Zamawiającego „Orzeczenie Techniczne”:
a) w każdym przypadku, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wartość materiałów zużytych do naprawy danego sprzętu byłaby wyższa, aniżeli 40% wartości rynkowej nowego sprzętu 
b) w przypadku, gdy z przyczyn technicznych wykonanie naprawy jest niemożliwe
c) na żądanie Działu Aparatury Medycznej 
2. W przypadku, o którym mowa w ust 1 lit. a) Wykonawca ma prawo przystąpić do naprawy sprzętu dopiero po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Działu Aparatury Medycznej. W okresie od przekazania Orzeczenia Technicznego do czasu uzyskania pisemnej dyspozycji Działu Aparatury Medycznej bieg terminu wykonania naprawy ulega zawieszeniu.
3. W przypadku zlecenia naprawy sprzętu przez Wykonawcę producentowi sprzętu bądź innemu podmiotowi Wykonawca może przekazać „Orzeczenie Techniczne” wystawione przez producenta sprzętu lub inny podmiot wykonujący naprawę sprzętu.
§ 13
1. Zamawiający ma prawo ograniczyć przedmiot umowy i zmniejszyć ilość aparatury medycznej objętej usługą stałego nadzoru technicznego w danym zadaniu w razie:
a) wycofania aparatury medycznej z eksploatacji
b) zbycia aparatury medycznej
c) w innych uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem ust 2.
2. Ograniczenie przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w ust 1 lit. c) nie może  być większe niż 25% wartości umowy/zadania. 
                                                                   		 § 14 
1.W przypadku uprzedniego ograniczenia przedmiotu umowy zgodnie z § 13 umowy Zamawiający ma prawo  rozszerzyć  przedmiot umowy/zadania  o dodatkową aparaturę, pod warunkiem, że:   
a)  asortyment  nowej  aparatury  będzie zgodny z  asortymentem  aparatury  z  dowolnej pozycji   załącznika   nr 5 do  Formularza oferty danego zadania
b) włączenie do umowy nowej aparatury, o której mowa w ust 1 nie spowoduje zwiększenia    wartości umowy/zadania.
                                                       		   §15.
1. Zamawiający  prowadzi  w formie pisemnej  Rejestr  zmian   aparatury  objętej  serwisowaniem, o których mowa w § 13 i 14 zawierający  co najmniej:
a) szczegółowy opis aparatury podlegającej wyłączeniu/włączeniu  i nr pozycji  w Wykazie
b) miejsce użytkowania aparatury (Klinika/Oddział)
c) wysokość miesięcznego ryczałtu, o którą ulegnie zmniejszeniu/zwiększeniu miesięczne  wynagrodzenie Wykonawcy
d) datę wyłączenia/włączenia aparatury 
e) ostateczną wartość miesięcznego ryczałtu
f) podpisy pracownika Działu Aparatury Medycznej i upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy.
2. Zmiany zakresu rzeczowego dokonane na podstawie § 13 i 14 umowy  i  wykazane w Rejestrze, o którym mowa w ust 1 nie wymagają aneksu do umowy.
§ 16
	Zgodnie z ofertą  Wykonawcy wartość umowy  wynosi :

Zadanie nr 1  :………………….zł netto (……………………………….zł tj …………. zł brutto (słownie złotych:…………………………….00/100)
Zadanie nr 2 :………………….zł netto (……………………………….zł tj …………. zł brutto (słownie złotych:…………………………….00/100)
	Wysokość zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia za utrzymywanie w stałej sprawności technicznej  poszczególnych aparatów  określają   Formularze  cen jednostkowych   dla zadań ……..

3. Z tytułu wykonywania usługi utrzymywania  w sprawności  technicznej aparatury medycznej Wykonawcy przysługiwać będzie zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie w kwocie stanowiącej sumę miesięcznego  ryczałtowego wynagrodzenia określonego w załączniku nr 5 do Formularza oferty  dla sprzętu w stosunku do którego w danym miesiącu kalendarzowym Wykonawca świadczył usługi (sprzęt w okresie pogwarancyjnym), z zastrzeżeniem ust 4.
4.W przypadku niedokonania przez Wykonawcę naprawy w terminie określonym  umową  miesięczne  ryczałtowe wynagrodzenie za utrzymanie w sprawności technicznej  określonego aparatu  ulega  obniżeniu o 1/30  miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień  opóźnienia w naprawie aparatu, niezależnie od naliczenia kary umownej za opóźnienie.
5.Wartość umowy określona w ust.1 stanowi maksymalną kwotę zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu realizacji usług stanowiących przedmiot umowy przez okres 48 miesięcy, z zastrzeżeniem §17.
§ 17
1.W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy przepisów dotyczących:
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki  na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
każda ze stron umowy może wystąpić z wnioskiem w sprawie zmiany wysokości miesięcznego  wynagrodzenia ryczałtowego za serwisowanie aparatury określonego  w formularzu cen jednostkowych danego zadania.
2. W przypadku wniosku Wykonawcy o podwyższenie ryczałtu miesięcznego brutto w związku ze zmianą przepisów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca  zobowiązany jest  wykazać, o ile wzrosły koszty osobowe ponoszone przez Wykonawcę w stosunku do kosztów zawartych w cenie ofertowej, przedstawiając szczegółową  kalkulację  porównawczą  kosztów osobowych. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć  dowody na potwierdzenie wzrostu kosztów osobowych wykazanych w kalkulacji. 
3. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia ryczałtowego w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że personel zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy realizacji przedmiotu umowy otrzymywał minimalne wynagrodzenie za pracę i w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia otrzymał podwyżkę wynagrodzenia do wysokości wynikającej z aktualnych przepisów.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 2 przedstawił  pisemne zestawienie wynagrodzeń  personelu (przed i po zmianie  wynagrodzenia) wraz z określeniem  części etatu  w jakim  w jakim świadczą usługi związane z realizacją niniejszej umowy  a na żądanie Zamawiającego  ponadto umowy zawarte z personelem, o którym mowa w § 2 ust 2.
5. Wzrost kosztów Wykonawcy wynikający z podwyższenia wynagrodzeń personelowi otrzymującemu wyższe wynagrodzenie od minimalnego wynagrodzenia za prace  nie stanowi podstawy do żądania   podwyższenia  wynagrodzenia  za świadczone usługi.
6. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy przepisów określających wysokość stawki podatku od towarów i usług, Wykonawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto.
7. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 6 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT oraz o wysokości cen jednostkowych brutto wyliczonych z zastosowaniem zmienionej stawki podatku VAT.
§18
1. Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego  kosztami części zamiennych i materiałów zużytych do napraw i konserwacji aparatury medycznej, z wyjątkiem materiałów serwisowych, o których mowa w § 9 ust 2 umowy. 
2. Wykonawca  zobowiązany jest udokumentować ilości zużytych części i materiałów 
§19
1. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu faktury na zakup materiałów i części zamiennych, których kosztem został obciążony Zamawiający.
2. W przypadku, gdy ceny materiałów i części zamiennych wynikające z faktur, o których mowa w ust 1 będą wyższe o 15% od średnich cen rynkowych tych materiałów i części zamiennych, Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty należności tylko do wysokości średniej ceny rynkowej danego materiału (części zamiennej).
3. Średnią ceną rynkową w rozumieniu ust 2 jest średnia arytmetyczna cen u 5 różnych dostawców danej części (materiału).
 						 §20
1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
a) szkody w mieniu i na osobach powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy lub w następstwie czynu niedozwolonego,
b) działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub przy pomocy, których realizuje zobowiązania wynikające z umowy,
2. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu kary nałożone na Zamawiającego przez instytucję kontrolującą w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę oraz naprawić szkody poniesionej przez Zamawiającego.
                                                                    § 21
1. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy.
2. Po zakończeniu m-ca kalendarzowego Wykonawca wystawia  następujące faktury:
a) fakturę obejmującą  ryczałt  za  serwisowanie aparatury. Wykonawca zobowiązany jest  załączyć  do faktury:
- w przypadku wprowadzenia zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości aparatury w miesiącu, za który została wystawiona faktura wykaz tej  aparatury  oraz  dane, o których mowa  
w §15 ust 1 lit. a-f)
- w przypadku nie dokonania naprawy w terminie określonym umową ilość dni opóźnienia w naprawie oraz kwotę, o którą zmniejszono ryczałt  za serwisowanie danego aparatu
b) wykazać na fakturze lub oddzielnym dokumencie materiały i części zamienne zużyte do usuwania awarii i wykonywania napraw, obejmującą należność ustaloną zgodnie z § 18 i 19 umowy. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury:
- potwierdzone przez użytkowników Karty pracy
- wykaz wszystkich materiałów i  części zamiennych  zawierający następujące dane:
nazwa materiału/części zamiennej
- nazwa aparatu, w  którym   zamontowano materiał/część zamienną i nazwę Kliniki/Oddziału
- cenę zakupu w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT, cenę brutto. 
- datę dostawy/wymiany materiału/części zamiennej wykazane w karcie pracy (raporcie serwisowym)

3.Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty należności przysługujących Wykonawcy przelewem na numer konta wskazany przez Wykonawcę, znajdujący się w ewidencji właściwego dla Wykonawcy urzędu skarbowego w terminie:…….(nie krótszy niż 30 oraz nie dłuższy niż 60 dni) od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazując w miesięcznej fakturze koszt materiałów i części zamiennych, jakim obciąża Zamawiającego podał wartość zużytych materiałów z uwzględnieniem stawek podatku VAT wynikających z faktur zakupu materiałów części zamiennych.
§ 22
1.Wykonawca  zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu  kary umowne:
a) za opóźnienie w przystąpieniu do naprawy aparatury oznaczonej symbolem „P” – w wysokości 
30 zł za każdą godzinę opóźnienia 
b) za opóźnienie  w przystąpieniu do naprawy aparatury nie oznaczonej symbolem „P” – w wysokości  30 zł za każdy dzień opóźnienia 
c) za nie wykonanie przeglądu technicznego aparatury medycznej w terminach ustalonych zgodnie
z § 8 ust 1 –w wysokości trzymiesięcznej kwoty ryczałtu za każde urządzenie pracujące bez aktualnego przeglądu za każdy dzień opóźnienia
d) za nie wykonanie naprawy aparatury w terminach wskazanych w § 7 ust. 2 –w wysokości 
12 miesięcznej kwoty ryczałtu naprawianego urządzenia za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                                                                          § 24
1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc przekazu świadczenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej umowy.
2. Zgoda Zamawiającego winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 25
	Osobami  upoważnionymi do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy są:

– ze strony Zamawiającego ……………………………………………………………………
– ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………… .
	W trakcie realizacji umowy każda ze stron zobowiązana jest przekazać drugiej stronie informacje o zmianie osoby upoważnionej do kontaktów. Zmiany osób upoważnionych do kontaktów nie stanowią zmiany umowy  i nie wymagają aneksu do umowy.

§ 26
1.Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność nieupublicznionych informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

Wykonawca zobowiązuje się informacje uzyskane w trakcie realizacji umowy wykorzystać wyłącznie dla celów związanych dla realizacji umowy.
Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, w tym także pracownikom stron , którzy nie są uprawnieni, jakichkolwiek danych o  transakcjach i klientach stron, jak również:
	informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze stron czynności w toku realizacji niniejszej umowy;
stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych nie objętych umową
informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 153, poz. 1503);
innych informacji prawnie chronionych;
które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
	Każdej ze stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.

Naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Stronę naruszającą ten obowiązek kary umownej wynoszącej 10000,00 zł.
§ 27
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku:
a)obniżenia wynagrodzenia lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego,
b)   zmian postanowień umowy, które są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenia zamówienia czy też na wynik postępowania przetargowego,
d) waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z § 17 umowy
3. Zmiany  umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana  z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
4. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być dołączony projekt aneksu do umowy.
                                                                  		  § 28
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 113, z 2010 poz. 759.z p. zm.)
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego  od umowy na podstawie art. 145 ust 1 PZP – Wykonawca  może żądać wyłącznie zapłaty za zrealizowaną część umowy.
§29
Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze stron  wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez  stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego strony na podstawie umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu  umowy (odstąpienie od części umowy).
                                                   	    §30
1. W sprawach spornych właściwy miejscowo do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych.
§31
1. Okres realizacji umowy wynosi 48 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług określonego w § 1ust 4 umowy.
						§ 32
Umowa została sporządzona w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4 egzemplarze otrzymuje Zamawiający 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM
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