
  

ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 

Znak sprawy: Z/18/PN/18    
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
o wartości szacunkowej powyŜej równowartości kwoty 221 000 euro 

na świadczenie usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej i sprzętu medycznego 
w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 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, zwany dalej Zamawiającym. 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org 
 

II.  Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 
 
III.  Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: 
  1.  przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego w zakresie zadań: 1, 3, 5, 7-60 

2.  pełnego serwisowania aparatury medycznej w celu utrzymania jej w  gotowości do pracy w zakresie  
      zadań: 2, 4, 6, 

szczegółowo opisanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ dla aparatury medycznej/ sprzętu medycznego 
objętej przedmiotowym zamówieniem zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 
SIWZ. 
 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu 

 medycznego. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  na następujące zadania:  

        Zadanie 1: Tomograf SPECT/CT  
       Zadanie 2:  Tomograf komputerowy      
        Zadanie 3:  Rezonans magnetyczny 
 Zadanie 4: Aparaty rentgenowskie 
 Zadanie 5: Aparaty rentgenowskie 
 Zadanie 6: Aparatura medyczna 
 Zadanie 7: Ultrasonografy 
 Zadanie 8: Ultrasonograf 
 Zadanie 9: Ultrasonografy 
 Zadanie 10: Monitory pacjenta  
 Zadanie 11: Monitory pacjenta 
 Zadanie 12: Monitory pacjenta 
 Zadanie 13: Monitory pacjenta 
 Zadanie 14: Monitory pacjenta  
 Zadanie 15: Diatermie 



  

 Zadanie 16: Aparaty do znieczulania 
 Zadanie 17: Respiratory 
 Zadanie 18: Inkubatory 
 Zadanie 19: Echokardiografy 
 Zadanie 20: Echokardiograf 
 Zadanie 21: Lasery zabiegowe i okulistyczne 
 Zadanie 22: Aparaty do znieczulania  
 Zadanie 23: Defibrylator 
 Zadanie 24: Aparat do badania słuchu 
 Zadanie 25: Aparat do krąŜenia pozaustrojowego 
 Zadanie 26: Aparat do pomiaru przepływu krwi 
 Zadanie 27: Aparat do rozmraŜania krwi 
 Zadanie 28: Aparat do wykonywania preparatów 
 Zadanie 29: EMG (Elektromiograf) 
 Zadanie 30: Fakoemulsyfikator 
 Zadanie 31: Fotokoagulator 
 Zadanie 32: Moduł kontrolowania insulinoterapii 
 Zadanie 33: Moduł rzutu minutowego serca 
 Zadanie 34: Monitor nerwów 
 Zadanie 35: Nadajnik telemetryczny - przenośny monitor pacjenta 
 Zadanie 36: Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 
 Zadanie 37: Pompa irygacyjna 
 Zadanie 38: Separator komórkowy 
 Zadanie 39: Spirometry 
 Zadanie 40: Stacja uzdatniania wody 
 Zadanie 41: Sterylizator 
 Zadanie 42: System do elektrofizjologii  
 Zadanie 43:Tomograf okulistyczny 
 Zadanie 44: Wielofunkcyjne  urządzenie do wykonywania terapeutycznej aferezy i ciągłych nerko- 
           zastępczych zabiegów terapeutycznych 
 Zadanie 45: Wstrzykiwacz kontrastów 
 Zadanie 46: Wstrzykiwacz kontrastów 
 Zadanie 47: Aparatura medyczna 
 Zadanie 48: Cieplarka 
 Zadanie 49: ŁóŜka 
 Zadanie 50: Mikropłytkowy czytnik absorbancji 
 Zadanie 51:Komora do hodowli bakterii 
 Zadanie 52: Pompy infuzyjne i stacja dokująca  
 Zadanie 53: Komora laminarna 
 Zadanie 54: Wiertarki chirurgiczne 
 Zadanie 55: Monitory pacjenta i stacja centralnego nadzoru 
 Zadanie 56: ŁóŜko wielopozycyjne 
 Zadanie 57: Stół zabiegowy 
 Zadanie 58: Audiometr 
 Zadanie 59: Aparaty rengenowskie 
 Zadanie 60: Aparatura medyczna  

 



  

Zamawiający zastrzega, aby kluczowa część zamówienia obejmująca czynności w zakresie przeglądów 
technicznych i serwisowania aparatury medycznej wykonywana była osobiście przez Wykonawcę. 

  
 JeŜeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie jakiejś części zamówienia podwykonawcom, 

zobligowany jest do wskazania tej części w ofercie.  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.  
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia  w walutach obcych. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 Zgodnie  z  art.  29  ust.  3a  Ustawy  –  Prawo  zamówień publicznych,  Zamawiający  wymaga 
 zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób świadczących przedmiotowe usługi, 
 jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1  ustawy   
 z dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy.  Obowiązek  ten  dotyczy  czynności wykonywanych w 
 ramach przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej/sprzętu medycznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia  Zamawiającemu  w  terminie  7  dni  od  daty  zawarcia  
umowy,  imiennego  wykazu  ww.  osób  wraz  z  określeniem  wykonywanych  przez  nie czynności oraz 
z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju 
umowy o pracę (umowa  na  czas  określony/  nieokreślony,  wymiar  etatu).  Oświadczenie  powinno 
zawierać ponadto:   
- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,   
-  datę złoŜenia oświadczenia,  
-  podpis osoby uprawnionej do złoŜenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub  Podwykonawcy.  
Analogiczny  wykaz  osób  wraz  z  oświadczeniem  dotyczącym  zatrudnienia  ww.  osób  na  podstawie  
umowę o pracę i nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złoŜenia oświadczenia, Wykonawca 
zobowiązany   jest   przedłoŜyć w   terminie   7   dni,   na   kaŜde Ŝądanie   Zamawiającego.  Zamawiający  
na  kaŜdym  etapie  realizacji  przedmiotu  umowy  ma  prawo Ŝądania  udokumentowania przez 
Wykonawcę faktu zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę.  Zamawiający  w  trakcie  
realizacji  umowy,  uprawniony  jest  do Ŝądania  wyjaśnień  w  przypadku wątpliwości w zakresie   
potwierdzenia   spełniania   wymogu   zatrudnienia   przez   Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób odpowiedzialnych za wykonywanie przeglądów technicznych i serwisowania aparatury 
medycznej/sprzętu medycznego  
NiezłoŜenie  przez  Wykonawcę w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie Ŝądanego dokumentu 
w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności i obłoŜone będzie sankcją wskazaną we wzorze 
umowy stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ w § 8 ust.1 e).  

Za  niespełnienie  przez  Wykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę osób w 
zakresie ww. czynności, Zamawiający  przewiduje  sankcję w  postaci moŜliwości odstąpienia od umowy, 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy 
stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ w § 8 ust. 1 d)  

 

IV.  Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy licząc od 
daty zawarcia umowy.  



  

  Miejsce świadczenia usług: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr  Władysława Biegańskiego w  
  Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17 

 
V.  Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia: 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz na podstawie art. 24 ust. 5  
 Zasady dotyczące wykluczenia dotyczą takŜe wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, na 
 których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

1)  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z 
 odrębnych przepisów: 

  Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
 

2)  sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 
  Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 
3)   zdolność techniczna lub zawodowa: 

    Wykonawca spełni warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe: 
          a)  dysponuje określonym przez producenta aparatury medycznej/sprzętu medycznego, zapleczem 

technicznym i magazynowym (z dostępem do wszystkich części zamiennych, części zuŜywalnych 
i materiałów eksploatacyjnych), posiada określone przez producenta sprzętu instrukcje serwisowe 
sprzętu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, które zgodnie z 
instrukcją uŜywania  sprzętu nie mogą być wykonywane przez uŜytkownika aparatury 
medycznej/sprzętu medycznego, posiada specjalistyczny sprzęt  kontrolno-pomiarowy z waŜnymi 
certyfikatami legalizacji,  

 
 b)  posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia 

 wynikające z wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
 terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co 
 najmniej 2 (dwóch) usług o wartości co najmniej  

  Zadanie 1:         4.200,00 zł kaŜdej z nich  
  Zadanie 2:    243.000,00 zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 3:      28.000,00 zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 4:    790.000,00 zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 5:      25.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 6:       80.000,00 zł kaŜdej z nich  
  Zadanie 7:       28.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 8:        5.500,00  zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 9:     55.000,00  zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 10:  102.000,00  zł .kaŜdej z nich 
  Zadanie 11:      22.000,00  zł kaŜda z nich 
  Zadanie 12:      5.000,00  zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 13:     28.000,00  zł kaŜda z nich 
  Zadanie 14:    28.000,00  zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 15:     27.000,00  zł kaŜda z nich 
  Zadanie 16:     26.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 17:     34.500,00  zł kaŜda z nich 



  

  Zadanie 18:    3.800,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 19:     9.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 20:    1.600,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 21:    6.700,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 22:  14.500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 23:     2.700,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 24:       380,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 25:     9.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 26:    1.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 27:     5.500,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 28:    6.500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 29:     1.800,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 30:     1.700,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 31:      1.700,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 32:     1.900,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 33:      5.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 34:     2.800,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 35:      6.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 36:     8.800,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 37:      1.400,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 38:    5.800, 00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 39:     4.700,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 40:     9.500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 41:      9.600,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 42:      3.400,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 43:        900,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 44:     3.300,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 45:     6.000,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 46:     4.400,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 47:      7.000,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 48:      7.500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 49       3.100,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 50:      1.600,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 51:      1.100,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 52:     25.000,0 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 53:      6.500,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 54       3.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 55:      2.000,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 56       2.600,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 57:      10.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 58:          500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 59:        9.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 60:       1.900,00 zł kaŜdej z nich 
  obejmujących swoim zakresem, w sakli 12 miesięcy  przeglądy techniczne/ serwisowanie 

 aparatury medycznej /sprzętu medycznego (toŜsamych co do rodzaju urządzeniom wskazanym 
 przez Zamawiającego)  realizowanej w sposób ciągły w okresie minimum 12 miesięcy  

Przez ciągłość naleŜy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz 
świadczy/świadczył usługi w okresie minimum 12 miesięcy.  



  

 
c) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: 
 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych – dotyczy 

wszystkich zadań; 
  1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej / 
 serwisowania  potwierdzone przez producenta aparatury będącej przedmiotem zamówienia – 
 dotyczy zadań: 2, 4, 6 
 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej 
 /sprzętu medycznego toŜsamych  co do rodzaju urządzeniom będącym  przedmiotem  
 zamówienia  - dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7-60 

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę. 
 

Wykonawca moŜe polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej 
sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, Ŝe realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami  tych   podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając zobowiązanie  tych podmiotów (w  
formie  oryginału)  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.   
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, pod warunkiem Ŝe podmioty te zrealizują 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyŜszym w sytuacji gdy warunek 
z pkt V.1.2. 3) nie będzie spełniany przez Wykonawcę lub wspólników konsorcjum, ale przez inny 
podmiot, to podmiot ten musi być podwykonawcą części usług. 
 
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umoŜliwiającym naleŜyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów z treści zobowiązania musi wynikać w szczególności,  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
 postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, 
 których wskazane zdolności dotyczą. 
 

 JeŜeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
 nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
 udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  w 
 pkt. VI. 1.1.  

 
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 12–23 i ust. 5 pkt. 1.  

   
 Wykonawca, powołujący się na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, winien przedłoŜyć 
 dokumenty wskazane w pkt. VI. 4. dotyczące tych podmiotów. 



  

 

 W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena spełniania warunków udziału   
 w postępowaniu będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie            
 o udzielenie zamówienia. Jednocześnie kaŜdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać brak podstaw 
 do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych.  
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 3. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1) - ustawy Prawo 

 zamówień publicznych: 
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. poz. 
978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba Ŝe sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                               
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 

VI. 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ. 
Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, Ŝe Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokument  naleŜy złoŜyć w 
formie oryginału. 

2) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do SIWZ – naleŜy złoŜyć w formie  oryginału 
3) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ – naleŜy złoŜyć w formie oryginału 
4) dowód wniesienia wadium 
5) w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopia 

 poświadczona notarialnie 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa powyŜej (JEDZ) składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
natomiast dowód wniesienia wadium przynajmniej jeden z nich.  
Oświadczenie (JEDZ) ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu w  zakresie,         
w którym kaŜdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złoŜenia  
w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. 



  

Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje  
o tych podmiotach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3, o którym mowa 
powyŜej.  
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić Zamawiającemu, Ŝe realizując 
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych  podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby  realizacji zamówienia. 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcom, w  celu  
wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w zakresie wskazanym  w załączniku nr 3, o którym 
mowa powyŜej . 

   Zamawiający Ŝąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie    
 zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy firm podwykonawców, zgodnie z art. 36 b ust. 1 
 ustawy Pzp. 
 W przypadku usług, które mają być wykonywane w miejscu podlegającemu bezpośredniemu nadzorowi 
 Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,  
 o ile są juŜ znane , podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
 do kontaktu z nimi, zaangaŜowanych w wykonywanie tych usług , zgodnie z art. 36 b ust. 1a ustawy Pzp. 
 Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących ww. 
 podwykonawców w  trakcie realizacji niniejszego zamówienia oraz przekazuje Zamawiającemu 
 informacje na temat nowych podwykonawców, którym w okresie późniejszym zamierza powierzyć 
 realizację usługi. 
 JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
 powoływał się na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania spełniania 
 warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, Ŝe 
 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ 
 podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
 zamówienia zgodnie z art.. 36 ust. 2 ustawy  Pzp. 
 
VI. 2. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
 internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany będzie do przekazania 
 Zamawiającemu oświadczenia o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej; 
 w przypadku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca moŜe złoŜyć wraz z 
 oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie 
 prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

 Oświadczenie naleŜy złoŜyć w formie oryginału. 

 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument w pkt. VI. 2. 
 powinien złoŜyć kaŜdy z Wykonawców. 

 
VI. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyŜej     
 oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 10 dni, aktualnych na dzień złoŜenia 



  

 następujących oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 
 udziału w postępowaniu:  

1. wykaz co najmniej 2 (dwóch) usług obejmujących swoim zakresem przeglądy techniczne 
/serwisowanie aparatury medycznej/sprzętu medycznego (toŜsamych co do rodzaju urządzeniom  
wskazanym przez Zamawiającego) realizowanych dla jednego odbiorcy przez okres min. 12 miesięcy 
wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości w skali 12 
miesięcy, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, przy 
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W 
przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich naleŜyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert -  
wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 4 do SIWZ – dotyczy zadań: 1-60 
 
2. wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 5 do SIWZ, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w pkt V. pkt 1.2) 
3c) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 
4. Na potwierdzenie, Ŝe zaoferowane usługi odpowiadają wymaganiom postawionym przez 
Zamawiającego: 

 Potwierdzenie dysponowania zapleczem technicznym i magazynowym (z dostępem do wszystkich części 
zamiennych, części zuŜywalnych i materiałów eksploatacyjnych), posiadania określonego przez producenta 
sprzętu, instrukcji serwisowych sprzętu oraz odpowiednich procedur i instrukcji wykonywania czynności, 
które zgodnie z instrukcją uŜywania aparatury/sprzętu nie mogą być wykonywane przez uŜytkownika, 
posiadania specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego z waŜnymi certyfikatami legalizacji - zgodnie 
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
VI. 4.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyŜej 
oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 10 dni, aktualnych na dzień złoŜenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

1. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,  Ŝe  Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych naleŜności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

3. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 



  

sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli 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 wymienione dokumenty powinien 
złoŜyć kaŜdy z Wykonawców. 
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność      
z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

A. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 4.: 
1) pkt. 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równowaŜny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21  

2) pkt. 2 - 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 B. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt. 2) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

C. JeŜeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. A zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złoŜone 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. 

       Przepis pkt. B stosuje się. 
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt. 
A. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. JeŜeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złoŜonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. B zdanie pierwsze stosuje się. 

 

Oświadczenia Wykonawcy, podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. 

 
Dokumenty inne niŜ oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 



  

 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które kaŜdego z nich dotyczą. 
 

VII.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                               
z Wykonawcami:  
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faxem (56) 46 213 34 lub drogą elektroniczną (przetargi@bieganski.org)  
 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą 
elektroniczną kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.  
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniemywa, iŜ 
pismo wysłane na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone 
w sposób umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  
Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli 
wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 6 dni przed upływem terminem składania ofert – pod warunkiem, Ŝe wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej: 
www.przetargi.bieganski.org 

 

Do kontaktów z Wykonawcami upowaŜnieni są:  
� Pan Tomasz Witkowski  –  Kierownik Działu Nadzoru i Utrzymania Aparatury Medycznej                        

.tel. (56) 6413490 , faks (56) 46 213 34 – w sprawach związanych przedmiotem zamówienia; 
� Pani Maria Kurowska – st. specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (56) 641 34 64, faks (56) 46 

213 34 – w sprawach związanych z procedurą. 
 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium:  
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie:  

                  76,00-  zł. - w przypadku zadania 1,    
            4.392,00,-zł. - w przypadku zadania 2,  
               523,00, - zł. - w przypadku zadania 3, 
           14.400,00,- zł. - w przypadku zadania 4, 
    456,00,- zł. - w przypadku zadania 5, 
            1.516,00,- zł. - w przypadku zadania 6, 
                510,00,- zł. - w przypadku zadania 7, 
    102,00,- zł. - w przypadku zadania 8, 
    938,00,- zł. - w przypadku zadania 9, 
   1.849,00,-zł. - w przypadku zadania 10, 
               410,00,- zł. - w przypadku zadania 11,    
      99,00,- zł. - w przypadku zadania 12,  
                 512,00- zł. - w przypadku zadania 13, 
    516,00,- zł. - w przypadku zadania 14 
     490,00,-zł. - w przypadku zadania 15, 
                480,00,- zł. - w przypadku zadania 16   
    625,00,- zł. - w przypadku zadania 17,  
                   70,00- zł. - w przypadku zadania 18, 
    170,00,- zł. - w przypadku zadania 19 
                   30,00,-zł. - w przypadku zadania 20 
                123,00,- zł. - w przypadku zadania 21,    
    265,00,- zł. - w przypadku zadania 22,  



  

                  50,00- zł. - w przypadku zadania 23, 
     10,00,- zł. - w przypadku zadania 24 
                 165,00,-zł. - w przypadku zadania 25 
                  20,00,- zł. - w przypadku zadania 26,    
    108,00,- zł. - w przypadku zadania 27,  
                 120,00- zł. - w przypadku zadania 28, 
      30,00,- zł. - w przypadku zadania 29 
                   30,00,-zł. - w przypadku zadania 30, 
                  30,00,- zł. - w przypadku zadania 31,    
     40,00,- zł. - w przypadku zadania 32,  
                   96,00- zł. - w przypadku zadania 33, 
      52,00,- zł. - w przypadku zadania 34 
                 112,00,-zł. - w przypadku zadania 35, 
                160,00,- zł. - w przypadku zadania 36,    
      26,00,- zł. - w przypadku zadania 37,  
                 108,00- zł. - w przypadku zadania 38, 
      85,00,- zł. - w przypadku zadania 39 
                 173,00,-zł. - w przypadku zadania 40 
                174,00,- zł. - w przypadku zadania 41,    
      62,00,- zł. - w przypadku zadania 42,  
                   16,00- zł. - w przypadku zadania 43, 
      60,00,- zł. - w przypadku zadania 44 
                 110,00,-zł. - w przypadku zadania 45 
                  80,00,- zł. - w przypadku zadania 46,    
    131,00,- zł. - w przypadku zadania 47,  
                 141,00- zł. - w przypadku zadania 48, 
    569,00,- zł. - w przypadku zadania 49 
                   30,00,-zł. - w przypadku zadania 50 
                  20,00,- zł. - w przypadku zadania 51,    
    455,00,- zł. - w przypadku zadania 52,  
                  120,00- zł. - w przypadku zadania 53, 
       56,00,- zł. - w przypadku zadania 54 
                    37,00,-zł. - w przypadku zadania 55, 
                  51,00,- zł. - w przypadku zadania 56,    
    183,00,- zł. - w przypadku zadania 57,  
                  10,00- zł. - w przypadku zadania 58, 
   180,00,- zł. - w przypadku zadania 59 
                 34,00- zł. -  w przypadku zadania 60, 
  
 

Ogółem wadium : 32.486,00 zł 
 

Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

• pieniądzu       

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym 

1. gwarancjach bankowych 
2. gwarancjach ubezpieczeniowych 
3. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. 
poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 
Bank Millennium S.A. O/Grudziądz:  78 11602202 0000 0000 6088 6979. 



  

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określone zostały w art. 46 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych.  

 

IX.  Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu złoŜenia oferty. 
 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
Wymagane jest złoŜenie oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.  
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone    
w celu zapobieŜenia ich dekompletacji.  
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. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. JeŜeli złoŜono ofertę, 
której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniŜszą ceną dolicza się 
podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena 
brutto” nie moŜe zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  
Ofertę naleŜy złoŜyć 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 poniŜszego wzoru: 

„Przetarg nieograniczony – usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury 
medycznej i sprzętu medycznego 

oraz 
Znak sprawy: Z/18PN/18 

„Nie otwierać przed 29.05.2018 r. godz. 12.30” 
Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę równieŜ osobną kopertę 
zawierająca dokumenty zastrzeŜone, jeŜeli zachodzi taki przypadek. 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć 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 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie 
później niŜ do 29.05.2018 r. godz. 12.00. 
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 
29.05.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

 

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 złoŜyli oferty w terminie; 
c) cen, okresów gwarancji na wykonaną naprawę i na wymienione podzespoły, zawartych w ofertach. 
 

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: 
1. Obliczenie ceny oferty  

Podstawą do określenia ceny oferty jest pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 1 do 
SIWZ oraz obowiązki Wykonawcy określone w Załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy). 
Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie koszty, które są konieczne do realizacji przedmiotowego 
zamówienia, w tym m.in. 
1.  koszty świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia 
2.  koszty paliwa 
3.  koszty pracownicze 
4.  koszty dojazdów/powrotów 
5.  koszt wysyłki/ transportu urządzenia do Wykonawcy 
6. koszt wszystkich elementów/podzespołów wymagających wymiany/uzupełnienia w trakcie 

realizacji usługi zgodnie z wymaganiami producenta aparatury, w tym niezbędne pakiety 
serwisowe wymagane dla danego cyklu przeglądu 

7.  koszty ubezpieczeń 
  
Cena oferty obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy z 
tytułu realizacji zamówienia a takŜe naleŜny podatek i powinna być wyraŜona w PLN.  

      
  

XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
Zadanie: 1, 3, 5 i od 7 do 60   
(1)   Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia) - 60 % 
 (2)  Naprawy w ramach przeglądu technicznego  - 10% 
(3)   Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego - 10% 
(4)    Autoryzacja serwisu  - 20% 
 

 Ocena ofert według wyŜej wymienionych kryteriów nastąpi w następujący sposób: 
 
 

 (1)Kryterium ceny (całkowity koszt wykonania zamówienia): 
  
Ocena punktowa danej oferty  =      cena najniŜsza     x  60 pkt. 

            cena danej oferty 
Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów. 
 
(2) Kryterium naprawy w ramach przeglądu technicznego   

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 10. Ocena ofert w 
 ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w formularzu oferty w miejscu oznaczonym 
 „PODAĆ"  
  



  

 
(3) Kryterium wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 10. Ocena ofert w 
 ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w formularzu oferty  w miejscu oznaczonym 
 „PODAĆ"  
 

(4) Kryterium autoryzacja serwisu   
 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 20. Ocena ofert w 
 ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w formularzu oferty w miejscu oznaczonym 
 „PODAĆ"  

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za 
kryterium 1-4. 
 
Zadanie: 2, 4, 6 
(1)   Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia) - 60 % 
 (2) Okres gwarancji na wykonaną naprawę  i na wymienione podzespoły - 20% 
(3) Autoryzacji serwisu - 20% 

  
 Ocena ofert według wyŜej wymienionych kryteriów nastąpi w następujący sposób: 
 
 

 (1)Kryterium ceny (całkowity koszt wykonania zamówienia): 
  
Ocena punktowa danej oferty  =      cena najniŜsza     x  60 pkt. 

            cena danej oferty 
Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów. 
 
 

 
(2) Okres gwarancji na wykonaną naprawę i na wymienione podzespoły  

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 20. Ocena ofert w 
 ramach tego kryterium nastąpi na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty 
 okresu trwania gwarancji od daty wykonania zamówienia  
  Zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres trwania gwarancji  musi  być podany w 
 pełnych miesiącach i nie moŜe być krótszy niŜ 6 miesięcy od daty wykonania zamówienia.  
 Punkty zostaną przyznane w sposób następujący:  

za zaoferowanie minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 10 pkt.  
za zaoferowanie minimum 18 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 20 pkt. 
Maksymalnie w ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca moŜe otrzymać 20 punktów. 

 
 (3) Kryterium autoryzacja serwisu   

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 20. Ocena ofert w 
 ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w formularzu oferty w miejscu oznaczonym 
 „PODAĆ"  

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za 
kryterium 1-3. 
 
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli 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 złoŜył ofertę najwyŜej ocenią spośród 
pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).  
 

XIV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Po wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o miejscu            
i terminie zawarcia umowy. 

 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
 przedstawi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC w zakresie prowadzonej 
 działalności:  

• na kwotę co najmniej 100 000,00 zł - dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7-60  
• na kwotę co najmniej 1.000 000,00 zł - dotyczy zadań: 2, 4, 6.  

 
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. 
konsorcjum) Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania, 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 kaŜdy z 
Wykonawców występujących wspólnie, chyba, Ŝe dokument ten został złoŜony 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 złoŜonej przez niego oferty 
przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy wykonawca 
przedłoŜy dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), chyba, Ŝe dokument ten został złoŜony przez 
wykonawcę w ofercie. 
4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy prowadzącego działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania, przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy – nie dotyczy niniejszego 
postępowania. 
 

XVI.  Wzór umowy  stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia: 
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub moŜe 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 równieŜ 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. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie 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 waŜnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równowaŜnego 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,  
iŜ  Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy uŜyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp 
zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.  
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niŜ wyŜej wymienione wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna 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.  
ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
Szczegółowe  zasady  wnoszenia  środków  ochrony  prawnej  zawarte  są   w Dziale  VI Ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
 
Grudziądz, dnia 17.04.2018 r. 
 



  

Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem  zamówienia  jest świadczenie usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej 
i sprzętu medycznego  na rzecz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu. 
 
Zakres  usługi obejmuje w szczególności: 
 
1. Usługa w zakresie aparatury medycznej opisanej w zadaniu 2, 4, 6 
 

Przeglądy okresowe. 
• Regularne przeglądy okresowe-interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy 

przeglądów –uzgodnione z Zamawiającym 
• Sprawdzenie bezpieczeństwa  mechanicznego. 

• Kontrola występowania usterek zewnętrznych. 
• Inspekcja zuŜycia części. 

• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. 

• Smarowanie ruchomych części mechanicznych. 
• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie  z normą  PN EN 62353:2015. 

• Konserwacja software’u systemowego  i aplikacyjnego. 
• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. 

• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości  do pracy. 

• Dokumentacja przeglądów. 
 

Kontrola jako ści podczas przeglądów okresowych 
• Sprawdzenie jakości obrazu. 
• Sprawdzenie wartości pomiarowych  i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, 

specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów. 
• Przeprowadzenie czynności korygujących –ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w 

przypadkach ich odchylenia od wartości  optymalnych. 
 
Zdalna diagnostyka 

• Wykorzystanie systemu Remote Services (RS) do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia. 

• Wykorzystanie systemu Remote Services( RS) do zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń. 
• Utrzymanie infrastruktury Remote Services (RS) łącznie  z pokryciem kosztów uŜytkowania linii 

telekomunikacyjnej. 
• Dotyczy aparatury wyposaŜonej w Remote Services (RS)  

 
Naprawy 

• Interwencja na wezwanie-praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem  inŜyniera. 
• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidacja szkód powstałych w wyniku naturalnego 

zuŜycia części. 
• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. 
• Dokumentacja interwencji serwisowych. 
 

 



  

Modyfikacje 
• Przeprowadzenie środków  zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia. 

• Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego. 

• Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia. 
 

 
Części zamienne i komponenty  specjalne. 

• Dostawa komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich i detektorów  promieniowania, w celu 
zastąpienia tych, które  na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zuŜyciu lub stały się 
nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji. 

• Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy 
całkowitemu zuŜyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów 
eksploatacyjnych  i elementów wyposaŜenia dodatkowego. 

• Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów. 
• Dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji. 

 
Pomoc aplikacyjna 

• W zakresie wsparcia technicznego przez inŜyniera serwisu. 
 
Czas pracy serwisu 

• Praca inŜynierów serwisu od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 800 do 1700 za wyjątkiem dni  
ustawowo wolnych od pracy. 

 
2. Usługa w zakresie aparatury medycznej i sprzętu medycznego opisanej w zadaniach: 1, 3, 5 i od  
7 do 60. 
 

Przeglądy okresowe obejmujące w szczególności: 
• Wykonanie  przeglądu-interwały i zakres przeglądów  według wymagań producenta; terminy przeglądów 

– uzgodnione z Zamawiającym. 
• Wymianę wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą. 
• W razie konieczności, wymianę części, które podlegają wymianie co kilka lat. 

• Wykonanie konserwacji, czyszczenia, smarowania - o ile jest to wymagane. 
• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie  z normą  PN EN 62353:2015 - o ile jest to 

wymagane. 
• W przypadku zadania 53 wykonanie przeglądu zgodnie z normą PN EN 12469:2000 i wystawienie 

stosownych certyfikatów. 
• Przeprowadzenie innych czynności wymaganych przez producenta a związanych z prawidłową 

eksploatacją sprzętu lub aparatury medycznej. 
• Dokumentowania poszczególnych przeglądów raportem serwisowym oraz wpisem do paszportu 

technicznego. 
• Wyszczególniania w karcie pracy  elementów wymienionych w trakcie przeglądu.  
• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia, sporządzenie orzeczenia o jego stanie.  
• Sprawdzaniu zgodności parametrów technicznych z dokumentacją sprzętu lub aparatury medycznej. 

 
Czas pracy serwisu 

• Praca inŜynierów serwisu od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 800 do 1700 za wyjątkiem dni  
ustawowo wolnych od pracy. 

 



  

3.   Wykonywanie przeglądów technicznych / serwisowania aparatury medycznej i sprzętu medycznego objętych 
przedmiotem zamówienia będzie realizowane przez Wykonawcę: 

• dysponującego określonym przez producenta sprzętu zapleczem technicznym i magazynowym  
(z dostępem do wszystkich części zamiennych, części zuŜywalnych i materiałów eksploatacyjnych), 

•  posiadającego określone przez producenta sprzętu instrukcje serwisowe aparatury medycznej/sprzętu 
medycznego oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, które zgodnie z instrukcją 
uŜywania nie mogą być wykonywane przez uŜytkownika aparatury medycznej/sprzętu medycznego,   

• posiadającego specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy z waŜnymi certyfikatami legalizacji,  

• dysponującego co najmniej: 
- 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych – dotyczy 
wszystkich zadań; 
-  1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej / 
serwisowania  potwierdzone przez producenta aparatury będącej przedmiotem zamówienia –  dotyczy 
zadań: 2, 4, 6 
- 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej  /sprzętu 
medycznego toŜsamych  co do rodzaju urządzeniom będącym  przedmiotem   zamówienia  - dotyczy 
zadań: 1, 3, 5, 7-60 
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę. 

  
Zamawiający zastrzega, aby czynności stanowiące kluczową część zamówienia  wykonywane były osobiście 
przez Wykonawcę, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać przez cały okres obowiązywania 
umowy osoby wykonujące czynności w ramach przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej 
/sprzętu medycznego, na podstawie umów o pracę oraz ściśle przestrzegać w stosunku do tych osób przepisów 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy i obowiązku odprowadzania 
składek na ubezpieczenie społeczne.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi przy uŜyciu oryginalnych  i fabrycznie nowych części 
zamiennych.  
UŜycie oryginalnych części regenerowanych producenta moŜliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego.  
UŜycie fabrycznie nowych części zamiennych innych producentów moŜliwe jest wyłącznie po uprzednim 
uzyskaniu zgody Zamawiającego.  
Niedopuszczalne jest montowanie bez zgody Zamawiającego podczas przeglądów technicznych części 
uŜywanych i pozyskanych.  
 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odbioru części i podzespołów wymienionych podczas wykonania usługi 
w terminie 7 dni od daty wykonania usługi serwisowej. Po upływie tego okresu Wykonawca we własnym 
zakresie i na własny koszt dokona ich utylizacji.  
 

 



  

Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

 
 
       ……………………………, dnia …………….2018 r. 
 
............................................................. 
      (nazwa i siedziba Wykonawcy 
 
 
 

Wykaz usług 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi przeglądów 

technicznych/serwisowania aparatury medycznej/sprzętu medycznego"  
znak sprawy: Z/18/PN/18, 

 oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat (jeŜeli okres prowadzenia działalności w tym okresie) zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie następujące zamówienia 

 
Lp. Nr 

zadania 
Przedmiot usługi Wartość 

brutto 
wykonanej/ 
wykonywanej 
usługi 

Daty 
wykonania 

Podmiot na 
rzecz którego 
usługi zostały 
wykonane lub 

są 
wykonywane 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
doświadczeniem 

(doświadczenie 
Wykonawcy/oddane 
do dyspozycji przez 

inny podmiot) 
1.      
2.       
3.       

 
 
 
 
        .............................................................  

        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

        do reprezentacji Wykonawcy) 

 



  

 

Załącznik nr 5 do SIWZ  
 
 
       ……………………………, dnia …………….2018 r. 
 
............................................................. 
      (nazwa i siedziba Wykonawcy 
 
 
 

Wykaz osób, 
którymi dysponuje Wykonawca, 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi przeglądów 

technicznych/serwisowania aparatury medycznej/sprzętu medycznego"  
znak sprawy: Z/18/PN/18, oświadczamy, Ŝe do realizacji zamówienia zostaną skierowane następujące osoby: 

 
Lp.  Imi ę 

 i nazwisko 
Zakres wykonywanych czynności  Kwalifikacje 

zawodowe (np. nr 
certyfikatu, oznaczenie 
podmiotu wydającego 

certyfikat, data 
wystawienia, okres 

waŜności, itp.) 
doświadczenie (lata) 

i wykształcenie 

Podstawa do 
dysponowania 
wskazaną osobą  

(np. umowa o 
pracę, umowa 

zlecenia, umowa 
o dzieło, oddanie 

do dyspozycji 
przez inny 
podmiot 

1.  Co najmniej 1 (jedna) osoba posiadającą 
uprawnienia z zakresu obsługi i 
pomiarów urządzeń elektrycznych  

   

  

2.  Co najmniej 1 (jedna) osoba 
posiadającą przeszkolenie z zakresu 
przeglądów technicznych aparatury 
medycznej/ serwisowania  aparatury 
medycznej potwierdzone  przez 
producenta aparatury będącej 
przedmiotem zamówienia – w 
przypadku realizacji zamówienia dla 
zadań: 2, 4, 6 

  

3.  Co najmniej 1 (jedna) osoba posiadającą 
przeszkolenie z zakresu przeglądów 
technicznych aparatury medycznej 
/sprzętu medycznego toŜsamych co do 
rodzaju urządzeniom będącym 
przedmiotem zamówienia  – w 
przypadku realizacji zamówienia dla 
zadań: 1, 3, 5, 5, 7-60 
 

  

 
        .............................................................  

        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

        do reprezentacji Wykonawcy) 



  

 

 

 
Załącznik nr 6 do SIWZ  
 
      
       ……………………………, dnia …………….2018 r. 
 
 
............................................................. 
      (nazwa i siedziba Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 

Wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu lub urządzeń technicznych 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi przeglądów 
technicznych/serwisowania aparatury medycznej/sprzętu medycznego"  

znak sprawy: Z/18/PN/18,  
przedkładamy wykaz dostępnej nam zdolności technicznej w celu realizacji zamówienia: 

 

Lp.  WyposaŜenie  
 

Podstawa dysponowania 
np. własność, najem, oddanie do 
dyspozycji przez inny podmiot 

 
1. Określone przez producenta aparatury medycznej/sprzętu 

medycznego, zaplecze techniczne i magazynowe (z dostępem do 
wszystkich części zamiennych, części zuŜywalnych i materiałów 
eksploatacyjnych,  

 

2. Określone przez producenta sprzętu instrukcje serwisowe sprzętu 
oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, 
które zgodnie z instrukcją uŜywania sprzętu nie mogą być 
wykonywane przez uŜytkownika aparatury medycznej/sprzętu 
medycznego 

 

3. Specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy z waŜnymi 
certyfikatami legalizacji 

 

 
 
 
 
        .............................................................  

        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

        do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 



  

 
Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

WZÓR UMOWY 
 
 

UMOWA Nr …………..  
zawarta w dniu ....... …………….. r. 

 
w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ……… 

na świadczenie  usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej i sprzętu medycznego 
 (znak sprawy: Z/18/PN/18). 

 
pomiędzy: 

    .........................................................................................................................., 
w imieniu którego działa: 

  ......................................................................................................................... , 
zwanym w umowie Wykonawcą, 
a 
Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  
ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
w imieniu którego działa: 
...............................  – Dyrektor, 
zwanym w umowie Zamawiającym 

 
§ 1. Przedmiot umowy 

   1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług: 
 a)  przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego w zakresie zadań: 1, 3, 5, 7-60 
 b)  pełnego serwisowania aparatury medycznej w celu utrzymania jej w  gotowości do pracy w zakresie 

zadań: 2, 4, 6. 
 2.  Umowa realizowana będzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do    

niniejszej umowy, dla aparatury medycznej/ sprzętu medycznego objętej przedmiotowym zamówieniem 
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykaz aparatury medycznej/sprzętu medycznego objętego umową podlega aktualizacji, która dokonywana 
będzie przez Zamawiającego w formie skreślenia z wykazu na podstawie orzeczeń technicznych z 
wnioskiem kasacyjnym stwierdzającym, Ŝe dany sprzęt nie nadaje się do dalszej eksploatacji, wydanych 
przez Wykonawcę lub wycofania sprzętu z eksploatacji przez Zamawiającego z innych powodów. 

4. Czynności dotyczące przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego będą wykonywane 
przez Wykonawcę w oparciu o harmonogram przeglądów przedstawiony przez Zamawiającego – dotyczy 
zadań: 1, 3, 5, 7-60. 

5. Czynności serwisowe w zakresie zadań: 2, 4, 6 wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniem 
producenta aparatury medycznej. 

6. Zamawiający zastrzega, aby kluczowa część zamówienia obejmująca przeglądy techniczne i inne czynności 
serwisowe wykonywana była osobiście przez Wykonawcę. 

7. Strony ustalają, Ŝe czynności związane z wykonanie przedmiotu umowy będą zlecane wyłącznie 
Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji,  o których mowa w § 3 ust. 6 . 

  



  

8. Zgodnie  z  art.  29  ust.  3a  Ustawy  –  Prawo  zamówień publicznych,  Zamawiający  wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób świadczących przedmiotowe usługi, jeśli wykonanie 
tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w  art. 22 § 1 ustawy  z  dnia  26  czerwca  
1974  r.  Kodeks  pracy.  Obowiązek  ten  dotyczy  czynności wchodzących w zakres realizacji przedmiotu 
zamówienia, tj. przeglądów technicznych i innych czynności serwisowych.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia  Zamawiającemu  w  terminie  7  dni  od  daty  zawarcia 
umowy,  imiennego  wykazu  ww.  osób  wraz  z  określeniem  wykonywanych  przez  nie czynności oraz z 
oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o 
pracę (umowa  na  czas  określony/  nieokreślony,  wymiar  etatu).  Oświadczenie  powinno zawierać ponadto:   

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,   
-  datę złoŜenia oświadczenia,  
-  podpis osoby uprawnionej do złoŜenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub  Podwykonawcy.  

Analogiczny  wykaz  osób  wraz  z  oświadczeniem  dotyczącym  zatrudnienia  ww.  osób  na  podstawie 
umowę o pracę i nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złoŜenia oświadczenia, Wykonawca  
zobowiązany   jest przedłoŜyć w   terminie   7   dni,   na   kaŜde Ŝądanie   Zamawiającego.  Zamawiający  na  
kaŜdym  etapie  realizacji przedmiotu  umowy  ma  prawo Ŝądania  udokumentowania przez Wykonawcę faktu 
zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę.   
Zamawiający  w  trakcie  realizacji  umowy, uprawniony  jest  do Ŝądania  wyjaśnień  w  przypadku 
wątpliwości w zakresie   potwierdzenia  spełniania wymogu  zatrudnienia   przez  Wykonawcę na podstawie 
umowy o  pracę osób odpowiedzialnych za wykonywanie ww. czynności. 
   

§ 2 
Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 
§ 3 

Wykonanie umowy w zakresie zadań: 1, 3, 5, 7-60 
1. Realizacja przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego następuje zgodnie z 

przedstawionym  przez Zamawiającego harmonogramem i zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku 
Nr 1 do niniejszej umowy 

2. Wykonawca powiadomi o dacie wykonania przeglądu technicznego w terminie 14 dni przed datą 
planowanego przeglądu technicznego. 

3. W przypadku niemoŜności udostępnienia aparatury do przeglądu, Wykonawca z Zamawiającym uzgodnią 
inny dogodny dla stron termin. 

4. W cenie przeglądów technicznych zawarte są wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym m.in. 
koszty dojazdów do siedziby Zamawiającego, nakłady pracy, koszt wszystkich elementów / podzespołów 
wymagających wymiany w trakcie przeglądów, podatki i inne koszty. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić czytelną kartę pracy/raport serwisowy z przeprowadzonego 
przeglądu, zawierającą/y m.in. wykaz dokonanych czynności, wykaz wymienionych elementów/podzespołów 
i inne dane dotyczące przeprowadzonego przeglądu, dokonania wpisu do paszportu technicznego urządzenia 
(o ile jest dostępny), dołączeniu kopii raportu/karty pracy do faktury. 

6. W sytuacji, w której Wykonawca nie dokonał przeglądu z winy Wykonawcy we wskazanym w ust. 1 
terminie, Zamawiający moŜe zlecić usługę innemu Wykonawcy. W przypadku poniesienia kosztów 
wyŜszych niŜ wynikające z oferty, Wykonawca umowy zobowiązuje się do pokrycia róŜnicy w koszcie 
pomiędzy faktycznie wykonaną usługą a pierwotnie zaoferowaną przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający dopuszcza realizację przeglądów poza siedzibą Zamawiającego. Koszty transportu aparatury 
medycznej/sprzętu medycznego są wliczone w koszt przeglądów - dotyczy zadań 1, 3, 5, 7-60 

8. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zapewnienia przez Wykonawcę na czas przeglądu aparatury 
zastępczej o niegorszych parametrach , w sytuacji, gdy przegląd techniczny trwa powyŜej 3 dni roboczych - 
dotyczy zadań: 10-15, 19, 23, 35, 55. 



  

9.  Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada niezbędne doświadczenie oraz wszelkie niezbędne środki, narzędzia i 
zasoby, w tym kadrowe, do wykonania przedmiotu umowy.  

10.   Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyŜszą starannością, wykorzystując w 
 tym celu wszystkie posiadane umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze 
 techniczne i organizacyjne konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Wykonanie umowy w zakresie zadań: 2, 4, 6 
1. Realizacja w zakresie pełnego serwisowania aparatury medycznej w celu utrzymania jej w  gotowości do 

pracy,  zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Realizacja przeglądów technicznych aparatury medycznej następuje zgodnie z przedstawionym  przez 

Zamawiającego harmonogramem. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich innych czynności serwisowych zalecanych 

producenta aparatu lub wynikających z stanu technicznego aparatu.  
4. Wykonawca powiadomi o dacie wykonania przeglądu technicznego lub innych czynności serwisowych  
       w terminie 14 dni przed datą planowanego przeglądu technicznego lub datą chęci podjęcia czynności    

serwisowych. 
5. W przypadku niemoŜności udostępnienia aparatury do przeglądu, Wykonawca z Zamawiającym uzgodnią 

inny dogodny dla stron termin. 
6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić czytelną kartę pracy/raport serwisowy z przeprowadzonego 

przeglądu i czynności serwisowych zawierającą/y m.in. wykaz dokonanych czynności, wykaz 
wymienionych elementów/podzespołów i inne dane dotyczące czynności serwisowych , dokonania wpisu 
do paszportu technicznego urządzenia (o ile jest dostępny), dołączeniu kopii raportu/karty pracy do faktury. 

7. Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – wynosić będzie do 2 
dni roboczych, a w przypadku gdy konieczny jest import części do naprawy-termin ten nie moŜe być 
dłuŜszy niŜ 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

  8.   Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyŜszą starannością, wykorzystując w 
 tym celu wszystkie posiadane umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze 
 techniczne i organizacyjne konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach,  
związanych z aparaturą medyczną/sprzętem medycznym podlegającym przeglądom i serwisowaniu, 
powstałych w czasie realizacji niniejszej umowy, mających wpływ na sposób korzystania z urządzeń oraz 
zasad jego obsługi. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i/lub zaniechania wszystkich osób 
wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy, lub z którymi Wykonawca współpracuje przy 
wykonaniu Umowy, jak za swoje własne działania i/lub zaniechania.  

   
§ 6 

Warunki płatno ści. 
1. Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową określoną w 

ofercie złoŜonej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu i zamieszczoną w Załączniku nr 2 
będącym integralną częścią niniejszej umowy - dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7-60 

2. Podstawę do zapłaty stanowić będzie zbiorcza faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę za usługi 
wykonane  w danym miesiącu kalendarzowym. Płatność następować będzie przelewem na konto Wykonawcy 
w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 



  

kopię raportu serwisowego do  faktury VAT – dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7- 60. Brak kopii raportu serwisowego 
będzie podstawą do wstrzymania płatności.  

3. Z tytułu realizacji umowy w zakresie zadań: 2, 4, 6, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
formie miesięcznego ryczałtu…… zł/ netto. (słownie: ………………….. ) , brutto: ………. zł (słownie: 
…………………) 
Strony ustalają, iŜ okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 
60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Wykonawca wystawi fakturę z dołu w PLN do końca 
kaŜdego okresu rozliczeniowego.  
Całkowita wartość umowy wynosi ……… zł netto (słownie: ……………………... ……………………zł 
brutto (słownie: ……………………………………) i jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy.  

4. Zamawiający moŜe wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu umowy, 
do czasu ich pełnego usunięcia przez Wykonawcę i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego 

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

6. Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem Zamawiającego 
jak równieŜ nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych zmierzających do zmiany 
podmiotowej, uprawnień po stronie Wykonawcy, wynikających z zawartej umowy.  

7. Wykonawca nie moŜe korzystać z instytucji poręczenia (art. 876-887 Kodeksu Cywilnego) przy realizacji 
niniejszej umowy w trakcie jej trwania, jak i po wykonaniu umowy. 

 
§ 7 

Zmiany treści  umowy. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyraŜonej w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 
Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  
Zamawiający, zgodnie z art. 144  ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje moŜliwość 
zmiany – z zastrzeŜeniem formy pisemnej  – 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 Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z  zachowaniem ceny  
  netto, która  pozostaje bez zmian. 

Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, 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,  
-  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
 składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.       
W przypadku zaistnienia wyŜej wymienionych zmian Wykonawca moŜe wystąpić do Zamawiającego z 
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność 
złoŜenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, Ŝe zaistniała zmiana 
ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. 
W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyŜszych zmian do umowy, 
Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyŜkę wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim miały one wpływ 
na wzrost wynagrodzenia.   
W oparciu o powyŜszą klauzulę nie moŜna dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy  w pierwszych      
12 miesiącach obowiązywania umowy.   



  

W przypadku wycofania aparatury medycznej/sprzętu medycznego z eksploatacji wartość umowy w zakresie 
usług przeglądów technicznych/serwisowania zostanie proporcjonalnie zmniejszona. 

 
§ 8 

Kary umowne. 
1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 

a)  w przypadku przekroczenia terminu przeglądu technicznego w wysokości 10 % wartości netto    
przeglądu danego urządzenia, którego dotyczy opóźnienie, za kaŜdy dzień opóźnienia 

b) w przypadku przekroczenia terminu naprawy (zadania: 2, 4, 6) oraz niedostarczenia aparatury 
zastępczej (zadania 10-15, 19, 23, 35, 55) - w wysokości 0,1 % wartości naprawy/przeglądu danego 
urządzenia, za kaŜdy dzień zwłoki 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej      
   części umowy. 

d)  za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności                 
    związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie przeglądów technicznych/serwisowania     
    aparatury medycznej/sprzętu medycznego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wysokości 500      
    złotych od kaŜdego ujawnionego  przypadku, tj. kaŜdej osoby.  

e)  za niezłoŜenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Ŝądanego  
oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie przeglądów 
technicznych/serwisowania aparatury medycznej/sprzętu medycznego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 500 złotych. 

2.   Wykonawca zobowiązany  będzie do usunięcia naruszenia wskazanego w pkt. 1) d ,e w terminie 7 dni, a 
nie usunięcie skutkować będzie naliczeniem kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy.   

3.  Strony umowy dopuszczają moŜliwość dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego kary umowne. 
4. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączają prawa Zamawiającego do 

domagania  się od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych ani innych roszczeń 
Zamawiającego przysługujących na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa.  

5.  JeŜeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeŜeli szkoda powstała z przyczyn, dla 
których Strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. Kary umowne są niezaleŜne od siebie i naleŜą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w 
wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niŜ jedna kara.  

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.  
8.  W przypadku kary umownej z pkt. 1a, b) naliczone odszkodowanie obejmuje równieŜ utracone 

przychody wynikające z nie wykonania świadczeń medycznych. 
 

§ 9 
1. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest przez cały okres 

obowiązywania umowy posiadać polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia,  a w przypadku jej braku, inne dokumenty potwierdzające Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości min. 100 
tys. zł -  dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7-60  i do wysokości min. 1.000.000 zł -  dotyczy zadań:  2, 4, 6. 

2. Wykonawca zobowiązany jest  przedkładać Zamawiającemu  dokumenty o których mowa w ust. 1 wraz  
z dowodem uiszczenia składki na następne roczne okresy ubezpieczenia w terminie do dnia poprzedzającego 
upływ bieŜącego okresu ubezpieczenia. 

3. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest przez cały okres 



  

obowiązywania umowy dysponować osobami zdolnymi i uprawnionymi do realizacji tych usług.  
4. W przypadku zmiany osób bezpośrednio realizujących powierzone prace w toku obsługi niniejszej umowy, 

osoby nowo skierowane do realizacji prac muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie niŜsze, niŜ osoby 
które zastępują. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianie osób, o której mowa w ust.  
     3 – najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaistnienia powyŜszego faktu. 
6. W sytuacji zmiany osób bezpośrednio realizujących umowy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego    

zobowiązany jest przedłoŜyć stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie stosowanych kwalifikacji i 
doświadczenia. 

§ 10 
{dotyczy wszelkiej aparatury w której mogą być przechowywane dane osobowe} 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 
wykonywania Umowy, w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten trwa 
takŜe po zakończeniu umowy. 

2. Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby uczestniczące 
w procesie realizacji niniejszej umowy.  

3. Wykonawca moŜe przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupowaŜnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w odrębnej umowie, stanowiącej załącznik do 
niniejszej umowy.  

§ 11.  
Rozwiązanie umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 12 
Klauzula właściwości sądu 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 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. 

§ 13 
Postanowienia końcowe. 

1. Nadzór nad prawidłową realizacja umowy sprawuje:  
-  ze strony Zamawiającego ......................................................................................................... 
-  ze strony Wykonawcy ................................................................................................................  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.  
 
 
 

Zamawiający                                                                                                                Wykonawca  
 
 
 


