
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Znak sprawy: Z/26/PN/19 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 EURO 

na dzierżawę procesora tkankowego typu próżniowego oraz barwiarki automatycznej  
dla Zakładu Patomorfologii 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. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa procesora tkankowego typu próżniowego 
oraz barwiarki automatycznej dla Zakładu Patomorfologii Regionalnego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w ilościach i zgodnie 
z opisem zamieszczonym w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 
oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz 
warunkami zawartymi w Ogólnych warunkach umowy.  
Opis przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  
33100000-1 - urządzenia medyczne 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1) Zakres, ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia szczegółowo określono w Załączniku nr 2 
do SIWZ stanowiącym formularz cenowy oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ 
stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.  

2) Dzierżawiony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, bez znamion 
użytkowania, w pierwszej kategorii, spełniający wymagania jakościowe określone 
przez producenta danego wyrobu oraz gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność  
i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 

3) Dzierżawiony 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 2019 r., poz. 175 ze zm.). 

3. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez 
Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost 
wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.  

4. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia (w Załączniku nr 1 do SIWZ) znaki towarowe lub 
pochodzenie towaru/technologia od określonego producenta służy jedynie określeniu 
wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia.  

5. Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Patomorfologii ul. Rydygiera 15/17  
w Grudziądzu. 
 

6. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają „Ogólne 
Warunki Umowy”.  



7. Informacje dodatkowe:  

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 2 zadania. 
- zadanie nr 1: dzierżawa procesora tkankowego typu próżniowego, 
- zadanie nr 2: dzierżawa barwiarki automatycznej. 

2) Zamawiający nie przewiduje: 
a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); 

b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p. (art. 36 
ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); 

c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.); 

d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); 

e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); 

f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.); 

g) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p. 

3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.  

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. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia: dzierżawa przez okres 46 miesięcy od dnia dopuszczenia 
przedmiotu zamówienia do eksploatacji w tym: 
- dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

 

V. 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. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie 
zbadania, czy Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona 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) opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Dokument należy złożyć w formie oryginału. 
2) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do SIWZ. 

Dokument należy złożyć w formie oryginału. 
3) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 

Dokument należy złożyć w formie oryginału. 
4) 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. 

5) 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 4) 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 najwyżej oceniona 
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. 
 

 fotografia (np. folder) oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z dopiskiem której 
pozycji asortymentowej (zadania) dotyczy dana informacja. Istotą przedmiotowego 
dokumentu jest poglądowe zobrazowania oferowanego przedmiotu zamówienia.  

VII. 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 upoważnienia jest:  

Pani Alina Pieniak – specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, tel. (56) 6413465 

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. 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. 

X. 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 na dzierżawę procesora tkankowego typu próżniowego 
oraz barwiarki automatycznej dla Zakładu Patomorfologii " 

                                                          oraz 
                                         Znak sprawy: Z/26/PN/19 
                           „Nie otwierać przed 04.06.2019 r. godz. 13.00”. 

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 04.06.2019 r. do godz. 12.30. 

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 04.06.2019 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert. 

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) ceny. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org       
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
Cena oferty w danym zadaniu to wartość brutto ogółem wszystkich asortymentów 
wchodzących w skład danego zadania wynikająca z wypełnionego przez Wykonawcę 
formularza cenowego (Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ). Cena oferty w danym zadaniu 
obejmuje 46 miesięczną dzierżawę sprzętu wraz z pełną obsługą serwisową przez okres 
dzierżawienia.  
Cena ta obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy 
z tytułu realizacji zamówienia i powinna być wyrażona w PLN.  
 

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 (Każde z zadań podlegać będzie odrębnej ocenie): 

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 przedmiotu 
zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 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 zakresie 
wymagań opisu przedmiotu zamówienia, zawartego w Załączniku Nr 1 do SIWZ, 
wypełnionych przez Wykonawcę (w kolumnie ,,parametry oferowane”). 
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. 3, 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 przedłożenia dokumentu wynikającego z treści art. 230 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 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 – PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa procesora tkankowego typu próżniowego 
oraz barwiarki automatycznej dla Zakładu Patomorfologii Regionalnego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w ilościach i zgodnie 
z opisem zamieszczonym w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 
oraz opisie przedmiotu zamówienia  stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz 
warunkami zawartymi w Ogólnych warunkach umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy stanowi wyłącznie jego własność oraz 
nie jest ograniczony w rozporządzaniu swoją własnością w zakresie określonym niniejszą 
umową. 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) Zakres, ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia dzierżawy szczegółowo określono w 
Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz cenowy oraz w Załączniku nr 1 do 
SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.  

2) Dzierżawiony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, bez znamion 
użytkowania, w pierwszej kategorii, spełniający wymagania jakościowe określone 
przez producenta danego wyrobu oraz gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność  
i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 

3) Dzierżawiony 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 2019 r., poz. 175 ze zm.). 

 

§ 2 – ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

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 obniżenia ceny miesięcznej 
dzierżawy, o którym mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik  do umowy, 
w przypadku zaistnienia okoliczności, których  nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

4. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § ………………… Umowy                          
w następujących przypadkach:  
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  



3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3) i 4) będą miały wpływ na koszty wykonania 
Umowy przez Wykonawcę.  

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 
podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  
Wykonawcy po zmianie Umowy.  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. 2 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 
pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe 
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 
akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 
przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego 
paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.  

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. 4 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie                     
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,                             



w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 
pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi                   
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 4 pkt 
1), 2), 3) i 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 
odpowiednio  stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  
i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  oraz wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych jeszcze nie wykonano.  

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu na 
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § ………….. Umowy należy do Wykonawcy 
pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.  

11. Nie można dokonywać zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy  
w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy – nie dotyczy ust. 4 pkt 1). 

 
§ 3 – TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 
1. Przedmiot umowy obejmuję dzierżawę przedmiotu zamówieni w okresie 46 miesięcy od 

dnia oddania sprzętu do eksploatacji. Po zakończeniu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do odebrania dzierżawionego sprzętu w stanie niepogorszonym  
z uwzględnieniem normalnego stopnia użytkowania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczy dzierżawionego przedmiotu 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                                   
i uruchomienie, szkolenie). 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. 

3. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy (w ramach wartości umowy) 
instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.   

4. 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 aparatów. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego  
w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na etapie realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego każdorazowo z wyprzedzeniem 
co najmniej trzydniowym o terminie dostawy przedmiotu umowy.  

5. Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Patomorfologii ul. Rydygiera 15/17  
w Grudziądzu. 

6. Ilościowy odbiór towaru będącego przedmiotem umowy będzie dokonany przez 
Zamawiającego zgodnie z miejscem dostawy z udziałem Wykonawcy lub jego 
przedstawiciela. 

7. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do 
czynności odbioru bez udziału Wykonawcy, na ryzyko tegoż Wykonawcy w przypadku 
stwierdzenia wad, braków ilościowych. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp. powstałe w czasie 
transportu) za towar do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego. 



9. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany właściwym, zabezpieczającym przed 
uszkodzeniem transportem. 

10. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie 
przechowywania (magazynowania) towaru do czasu ich przekazania Zamawiającemu                  
i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 

 

§ 4 - WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za realizację przedmiot umowy wg ceny zawartej   
w ofercie złożonej przez Wykonawcę,  która jest obowiązująca przez cały okres trwania 
umowy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci cenę miesięcznej dzierżawy: 
................... zł brutto (słownie: .......................),  netto  ............... zł  (słownie: 
.............................), zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 
umowy. 

3. Cena obejmuje: dostawę, instalację i uruchomienie dzierżawionego sprzętu oraz pełną 
obsługę serwisową w okresie dzierżawy (tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu 
utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności).  

4. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na 
rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 60 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej za miesięczny okres 
rozliczeniowy zgodnie z uwarunkowaniami i cenami określonymi w niniejszej umowie. 
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku niedopełnienia zobowiązań w zakresie prawidłowości i kompletności 
wymaganych treścią umowy i wystawionych przez Wykonawcę dokumentów, 
Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości należności do czasu uzupełnienia 
dokumentów lub ich korekty, przy czym termin zapłaty liczyć się będzie od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych dokumentów. 

6. W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego, Wykonawcy przysługują 
odsetki ustawowe.  

7. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego będą zaliczane 
na  poczet należności głównej najdalej wymagalnej.  

8. 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. 

9. 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 - WARUNKI SERWISU 

1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie 46 miesięcy od dnia oddania dzierżawionego 
sprzętu do eksploatacji do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej (tj. wykonywanie 
wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności).  

2. W celu realizacji uprawnień z tytułu pełnej obsługi serwisowej, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o wadzie dzierżawionego przedmiotu zamówienia.  



3. Po otrzymaniu zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie  do jego 
przyjęcia “przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – maksymalnie 48 godzin od 
zgłoszenia awarii faksem i telefonicznie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  awarii lub dokonania wymiany przedmiotu 
zamówienia na przedmiot zamówienia bez wad w terminie nie później niż 5 dni 
roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe wolne od wad  
– w przypadku powtarzających się awarii wymagającej trzykrotnej interwencji 
serwisowej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o nie gorszych 
parametrach w okresie przywrócenia sprawności przekraczającym 72 godziny. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłaszania awarii przez całą dobę,  
7 dni w tygodniu telefonicznie i faxem (nr telefonu…………….. i faxu………………..).  

 

§ 6 - KARY UMOWNE 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 5 % wartości netto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części                   
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2) 0,2 % wartości netto niezrealizowanej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  
w terminie dostarczenia towaru. 

3) w wysokości 0,1% wartości netto umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
terminów określonych w § 5. 

2. Wykonawca w wypadku dostawy towaru z wadami ilościowymi i jakościowymi umowy 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wartości netto dostawy, w  której 
znajdowały się wadliwe towary, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu towaru 
wolnego od wad w miejsce wadliwego. 

3. Wykonawca nie może zwolnić od odpowiedzialności względem Zamawiającego  
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 
podwykonawców. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych  
z wynagrodzenia. 

5. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 
przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż 
zastrzeżone, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej 
wysokości szkody. 

§ 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 
1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy - 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod 



rozstrzygnięcie Sądu miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 
 

§  9 - 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:  
1)  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 . 

2) Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony 
danych osobowych:  
 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,  

 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. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z zawarciem umowy ……………………/dane identyfikujące 
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
znak sprawy: Z/26/PN/19. 

4) 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 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) 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. 

6) 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;   

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

8) 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; 

9) 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. 

 
§ 9 -  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nadzór nad prawidłowa realizacją umowy sprawują: 
 ze strony Zamawiającego – ..................................................... 

 ze strony Wykonawcy - ..................................................... 
2. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  
 

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. 

 
Grudziądz, dnia  17.05.2019 r. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3            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 na „Dzierżawę procesora 
tkankowego typu próżniowego oraz barwiarki automatycznej dla Zakładu Patomorfologii” - znak 
sprawy: Z/26/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. 
         [ UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

 
2. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


