ZAMAWIAJĄCY:

Znak sprawy: Z/15/PN/19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 EURO
na dostawę aparatu do pozaustrojowego utlenowania krwi
w trybie przetargu nieograniczonego
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp.
I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,
86-300 Grudziądz.
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org

II.
III.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego aparatu
do pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) - 1 szt. zgodnie z opisem technicznym
stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu oraz usługą serwisową.
CPV: 33186000-7 pozaustrojowe układy krążeniowe
Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyroby medyczne musi być dopuszczony do
obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).
Miejsce realizacji zamówienia – Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Oddział Kardiochirurgiczny.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy p.z.p.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29
ust. 4 ustawy p.z.p.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w treści Formularza cenowego
(Załącznik nr 1 do SIWZ) nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego
produktu.
IV.

V.

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie publiczne tj. dostawa, instalacja i uruchomienie powinno zostać zrealizowane
w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do
należytego wykonania zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności określone
przez Zamawiającego:
1) Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa

w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.
2) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy p.z.p.):
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy p.z.p.):
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy p.z.p.):
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
2. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku
z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.):
Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze 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 2017 r. poz. 2344 ze zm.)
Poza powyższym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – art. 36a
ust. 1 ustawy PZP.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.), firmy tych podwykonawców oraz czy
podwykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona
samodzielnie.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie
zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od
zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenią spośród pozostałych
ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).

VI. 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do SIWZ - należy złożyć w formie
oryginału.
2) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ - należy złożyć
w formie oryginału.
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1
p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Dokument należy złożyć w formie oryginału.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa, informacje
o podwykonawcach.
4)
5)

opis techniczny stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ - należy złożyć w formie
oryginału.
pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika
– w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa powyżej (pkt 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są
zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
VI. 2. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców
z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p., każdy Wykonawca, który
złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org, informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., oryginał oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy)
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć
każdy z Wykonawców.
VI. 3. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza
przedłoży w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania od
Zamawiającego dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania
(art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.) tj. aktualny na dzień jego złożenia 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 art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty
powinien złożyć każdy z Wykonawców.
Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu,
o którym mowa, 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. 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.
VI. 4. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza
przedłoży w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania od
Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p.):
 aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu
zamówienia stanowiącego wyroby medyczne do obrotu i do używania w Polsce
zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 211 ze zm.). (o ile dotyczy) Dokumenty winny zostać złożone w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.



VII.

fotografia (np. folder) oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający
dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, kopię, zdjęcie, opis itp. Istotą przedmiotowego
dokumentu jest poglądowe zobrazowania oferowanego przedmiotu zamówienia.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania do SIWZ oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub/i faksem 56/ 4621334 lub/i e-mail
przetargi@bieganski.org.
Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie pisemnej.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:
 Pani Maria Kurowska – st. specjalista w Dziale Zamówień Publicznych,
tel. (56) 6413464 – w sprawach związanych z procedurą;
 Pani Daria Wiśniewska – specjalista Działu Nadzoru i Utrzymania Aparatury
Medycznej, tel. (56) 6413480 – w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia;
 Pan Tomasz Witkowski – kierownik Działu Nadzoru i Utrzymania Aparatury
Medycznej, tel. (56) 6413490 – w sprawach związanych z warunkami gwarancji
i serwisu.
4. Porozumiewanie się z osobą wymienioną w ust. 3 może mieć miejsce wyłącznie w dni
robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00.

VIII.

Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających
ofertę wniesienia wadium.

IX.

X.

Termin związania ofertą:
1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust.1 pkt 3 Ustawy).

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania, 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.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub
nieścieralnym atramentem.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
4. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, zszyte,
zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji.
5. Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający
wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną w danym zadaniu ofertę.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według
poniższego wzoru:
„Przetarg nieograniczony – Dostawa aparatu do pozaustrojowego utlenowania krwi”
oraz
Znak sprawy: Z/15/PN/19
„Nie otwierać przed 28.03.2019 r. godz. 12.00”.
Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego
otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
Wykonawca w tym celu może wydzielić z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., , poz. 419 ze zm) oraz złożyć wyjaśnienie
z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji zastrzeżonych jako
„tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy
są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów.
Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z
dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ OFERTY”
przed upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA
OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania, o którym mowa w ust. 8.
Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie otworzona przy
otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie dołączona
do oferty.
11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy z załączonym dokumentem, z którego wynika umocowanie do
reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

XI.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,
86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz.
14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 28.03.2019 r. do godz. 11.30.
2. W przypadku złożenia oferty po terminie, wskazanym w ust. 1, Zamawiający
niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień
Publicznych w dniu 28.03.2019 r. o godz. 12.00. Wykonawcy mogą być obecni przy
otwieraniu ofert.

XII.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) cen zawartych w ofertach.
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.
Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena jednostkowa to cena ustalona za jednostkę miary (jm.), określoną przez
Zamawiającego w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, zgodnie
z przepisami o miarach (bez kwoty podatku VAT).
2. Wartość netto to wartość towaru, którego dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (iloczyn
ceny jednostkowej netto i ilości towaru).
3. Stawka VAT w % (procentach) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
4. Wartość brutto to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1830 ze zm.).
W tej cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę
taryfową.
5. Cena oferty to cena ustalona poprzez zsumowanie cen zaoferowanych, służy ona do
przeliczenia liczby punktów, którą uzyska Wykonawca.
6. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po
przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, z uwzględnieniem ust. 7 niniejszego
Rozdziału.
7. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się
do 1 grosza. (Podstawa: art. 106e ust. 11 Ustawy o podatku od towarów i usług
Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
8. Ceny i wartości należy podawać w jednostkach monetarnych - złotych polskich (PLN).
9. Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, dostawą, rozładunkiem oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego w tym w szczególności:

-

zakup przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku Nr 2
oraz w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1,
- dostawę (transport),
- instalację i uruchomienie,
- przeszkolenia personelu,
- koszty gwarancji wraz z przeglądami technicznymi i wymianą podzespołów
w wypadku ich uszkodzenia w okresie gwarancji.
10. Cena oferty obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem
Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.
XIII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu
kryterium:
1) cena oferty 60%:
C of.n.
Cn = ----------------------- x 60 pkt
Cof.b.
gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej
Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie
60 punktów.
2) Parametry techniczne i funkcjonalne 40%
Sp of.n.
Ptif = ----------------------- x 40 pkt
40 pkt
gdzie:
Ptif – liczba punktów za kryterium parametry techniczne
i funkcjonalne
Spof.b. – suma punktów badanej oferty wynikająca z Opisu
technicznego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi
40.
Ocena ofert w ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w miejscach
oznaczonych „PODAĆ” Opisu technicznego, zawartego w Załączniku Nr 2 do SIWZ,
wypełnionych przez Wykonawcę.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże parametrów jak powyżej. Zamawiający
uzna, iż Wykonawca deklaruje przedmiot zamówienia o minimalnych/maksymalnych
parametrach określonych przez Zamawiającego w konsekwencji czego otrzyma w
przedmiotowych kryteriach 0 pkt.
2. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn – łączna liczba punktowa) za kryterium
ceny i parametry techniczne i funkcjonalne według wzoru:
Pn=Cn + Ptif

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (z zaokrąglaniem punktów z drugiego
miejsca wyniku działania matematycznego).
4. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę
punktów, obliczoną według wzoru w ust. 2, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. 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
lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 Ustawy).
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowanie w złożonych ofertach.
XIV.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Po wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców. Zamawiający zaleca, aby umowa ta zwierała zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia, jaki będzie realizował każdy z Wykonawców występujących
wspólnie, chyba, że dokument ten został złożony przez wykonawcę w ofercie.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego
działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość
złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy przed podpisaniem
umowy wykonawca przedłożenia dokumentu wynikającego z treści art. 230 ustawy z dnia
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.),
chyba, że dokument ten został złożony przez Wykonawcę w ofercie lub nie jest wymagany
zgodnie z treścią umowy spółki.
4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy prowadzącego
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie
żąda od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Ogólne warunki umowy:
1. Wykonanie umowy:
1.1. Przez wykonanie umowy rozumiana jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie
nowego aparatu do pozaustrojowego utlenowania krwi ( ECMO) - 1 szt. zgodnie z opisem
technicznym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu obsługującego oraz usługą
serwisową.
1.2. Miejsce realizacji zamówienia – Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Oddział Kardiochirurgiczny.

1.3. Dostarczany przedmiot umowy stanowiący wyroby medyczne musi być dopuszczony do
obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 211 ze zm.).
1.4. Dostarczony przedmiot umowy musi być pozbawiony wad i uszkodzeń.
2. Warunki dostawy.
2.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko oraz
go zainstalować i uruchomić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do
6 tygodni od daty zawarcia umowy (dostawa, instalacja i uruchomienie). Dostawa przedmiotu
zamówienia będzie realizowana w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do
14.00, pod rygorem odmowy jej przyjęcia w przypadku niedochowania godzin dostaw.
2.2. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy (w ramach wartości umowy)
instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej oraz procedurę
dokonywania okresowych przeglądów.
2.3. W ramach ceny Wykonawca zapewni następujące szkolenia:
 Wykonawca zapewni szkolenie personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi
dostarczonego przedmiotu umowy, a po przeprowadzeniu szkolenia zostaną wystawione dla
uczestników szkolenia certyfikaty uprawniające do obsługi aparatu.
 Wykonawca zapewni szkolenie służb technicznych Zamawiającego w zakresie
podstawowej diagnostyki serwisowej.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego
w termin uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia.
2.4. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej
trzydniowym o terminie dostawy przedmiotu umowy.
2.5. Odbiór dostawy będzie realizowany następująco: Odbiór ilościowy i techniczny
polegać będzie na ocenie ilości i zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z treścią
umowy oraz warunkami wyszczególnionymi w umowie.
2.6. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia transport, rozładunek
i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do
uwzględnienia odpowiedniej liczby osób, wielkości transportu, przestrzegania przepisów bhp
oraz użycia sprzętu o ile dotyczy.
3. Warunki gwarancji i serwisu.
3.1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 24
miesięcy licząc od dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
3.2. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny
dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia
roszczeń z tytułu gwarancji (dokument gwarancyjny musi zawierać wszystkie istotne
informacje dotyczące procesu reklamacji w przypadku sprzeczności pomiędzy treścią
warunków gwarancji a, ust. 3 niniejszej umowy zastosowanie mają warunki określone
w umowie).
3.3.Zamawiający informuje, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3.4. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę

wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich
wykonanie.
3.5. Wykonawca w okresie objętym gwarancją odpowiada za wady fizyczne w dostarczonym
towarze i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania i odpowiedzialność.
3.6 Warunki dotyczące realizacji uprawnień z gwarancji:
1) W celu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o wadzie fizycznej dostarczonego przedmiotu zamówienia.
2) Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca usunie wadę i dostarczy towar
wolny od wad na własny koszt do miejsca, w którym wadę ujawniono (nie dotyczy, gdy
usunięto wadę w miejscu jej ujawnienia) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie.
(usunięcie wady w miejscu jej ujawnienia może nastąpić od poniedziałku do piątku w
godz. 08.00 – 14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
- W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 3 dni roboczych od dnia
przesłania decyzji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu
zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt reklamowany na okres do czasu
naprawienia awarii.
3) Wykonawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach
popołudniowych oraz w dni wolne od pracy ……………………
Zgłoszenie telefoniczne Zamawiający każdorazowo potwierdzi wysyłając faks na
numer …………………………………….
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej
Wykonawcy do jej odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
3.7.Wymiany wyrobów na wolne od wad Wykonawca dokona na własny koszt (całkowite
koszty transportu obciążają Wykonawcę), w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
(miejsce siedziby Wykonawcy lub miejsce w którym towar się znajdował w dniu ujawnienia
wady) nawet gdyby ceny uległy zmianie. Nowy wyrób winien pochodzić z bieżącej produkcji.
3.8. W przypadku trzykrotnej interwencji naprawczej dotyczącej tego podzespołu lub
elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany bez odrębnej zapłaty podzespołu lub
elementu, który uległ awarii na nowy, wolny od wad.
3.9. W przypadku zaniechania produkcji dostarczanego przez Wykonawcę towaru, w okresie
objętym gwarancją, Wykonawca dostarczy towar o tych samych parametrach, nie gorszej
jakości.
3.10. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej
gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, treść zapisu
powyższego stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją
uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
3.11. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania w okresie gwarancji
obowiązkowych przeglądów technicznych, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez
producenta sprzętu (ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania
gwarancji).
3.12.Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu gwarancji do zapewnienia serwisu
pogwarancyjnego i dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty
zawarcia umowy.
4. Warunki płatności.
4.1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot umowy wg ceny

ustalonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę i zamieszczonej w formularzu cenowym,
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, która jest obowiązująca przez cały okres trwania
umowy.
4.2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci cenę: ................... zł brutto
(słownie: .......................), wartość netto
............... zł (słownie: .............................)
płatną w systemie ratalnym w 24 równych miesięcznych ratach w wysokości brutto:
..................... zł (słownie: …….......), netto: ........................zł (słownie: ..............................) każda z nich, płatnych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (ostatnia rata
wyrównująca ewentualne zaokrąglenia wynikające z podziału ceny oferty na 24 raty).
4.3. Płatność pierwszej raty nastąpi na podstawie faktury w miesiącu kalendarzowym
następującym po miesiącu, w którym nastąpiła realizacja przedmiotu umowy i podpisany
został protokół przekazania, na nr konta ………………………………….…………………
4.4. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół przekazania
przedmiotu umowy do eksploatacji wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami
odbiorowymi oraz protokołami przeprowadzonych szkoleń: personelu medycznego
Zamawiającego w zakresie obsługi oraz służb technicznych Zamawiającego w zakresie
podstawowej diagnostyki serwisowej.
4.5. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego będą zaliczane
na poczet należności głównej najdalej wymagalnej.
4.6. Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu
względem Zamawiającego jak również nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych
podobnych zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień po stronie Wykonawcy,
wynikających z zawartej umowy.
4.7. Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876 – 887 Kodeksu
Cywilnego) przy realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy.
5. Kary umowne.
Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:
 za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto umowy za
każdy dzień zwłoki
 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości netto
wynikającej ze złożonej oferty.
6. Zmiany treści umowy.
6.1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
6.2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6.3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych
przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień
niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w następującym zakresie zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT
- w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego
zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian
6.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, w
przypadku:
 w przypadku wprowadzenie nowej technologii i/lub zaprzestania produkcji
asortymentu objętego niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie
jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych oraz
cenie nie wyższej.



w przypadku zmiany nr katalogowego lub nazwy własnej produktu objętego umową
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
7. Rozwiązanie umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności, o których mowa w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
8. Klauzula właściwości sądu.
8.1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
8.2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod
rozstrzygnięcie Sądu miejscowego właściwego dla Zamawiającego.
9. Postanowienia końcowe.
Nadzór nad prawidłowa realizacją umowy sprawują:
 ze strony Zamawiającego - ...............................................
 ze strony Wykonawcy - .....................................................
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy, 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 – Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane cytowaną ustawą.
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 Pzp.
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.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
2. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia;
3. odrzucenia oferty Odwołującego;
4. opisu przedmiotu zamówienia;
5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne
z jej wniesieniem. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są
w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
XVIII. Klauzula informacyjna
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:
ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. dr Ludwika
Rydygiera 15/17, wpisany do Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000002976
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
1. Kontakt do administratora danych osobowych:
email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org, lub pisemnie na adres siedziby administratora 86-300 Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17,
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby administratora
86-300 Grudziądz, ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 56 641 35 79
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak
sprawy: Z/15/PN/19.
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; Informuje, że dane te mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia
roszczeń przez Administratora Danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
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.

Grudziądz, dnia 18.03.2019 r.

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Wł. Biegańskiego
ul. L. Rydygiera 15/17
86-300 Grudziądz
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatu do
pozaustrojowego utlenowania krwi - znak sprawy: Z/15/PN/19 (nazwa postępowania), prowadzonego
przez
Regionalny
Szpital
Specjalistyczny
im.
dr.
Wł.
Biegańskiego,
ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

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

2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na
podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp .

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

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………
………...........………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

