WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS“
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
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00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
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REGON: 000294674

WSPRiTS/ZP/25/16

Warszawa, dnia 26.07.2016 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych:

ZAKUP W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO,
Z OPCJĄ WYKUPU: INKUBATORA TRANSPORTOWEGO
Z DOZOWNIKIEM TLENKU AZOTU
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Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie ul.
Poznańska 22, 00-685 Warszawa.
Tel: / 0-22/ 525-14-05 Fax: / 0-22/ 525-13-80 www.meditrans.waw.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „Postępowaniem” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) – zwanej dalej
„ustawą Pzp”.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: WSPRiTS/ZP/25/16.
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym.
Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej będzie zwana „SIWZ”.
III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE, UZUPEŁNIAJĄCE
1. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt 7
ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających lub zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IV. FORMA PRZEKAZYWANIA
POSTĘPOWANIU

INFORMACJI,

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW

W

1. Zamawiający prowadzi Postępowanie w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z
załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania
oferty.
4. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania faksem oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na
faks Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie prześle potwierdzenia otrzymania ww. dokumentu, pismo
pozostanie w aktach Postępowania z mocą doręczenia.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
odpowie niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną
po wyżej określonym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
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8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. W przypadku gdy w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert.
V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
imię i nazwisko: Agnieszka Sztorc
Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8.00 – 15.00 tel.: 0 22 52 – 51 – 293
fax: 0 22 52 – 51 – 279 e-mail: agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl
Zamawiający udziela odpowiedzi
elektroniczną bądź listownie.

wyłącznie

na

pytania

przesłane

faxem,

pocztą

VI. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu: inkubatora
transportowego z dozownikiem tlenku azotu, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia –
dalej zwanej „SIWZ”.
1. Sprzęt i akcesoria fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji: 2016, instrukcja obsługi w
języku polskim.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie
gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
3. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego.
4. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację
zgodności z normami IEC 60601-1 / EN 60601-1, IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2, IEC 60601-1-4 /
EN 60601-1-4, IEC 60601-2-20 / EN 60601-2-20, EN 1789:2003, EN 13976-1:2003, EN 139762:2003 (lub normami równoważnymi) w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania,
książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez
Zamawiającego z przedmiotu zamówienia.
5. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876).
6. Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci
deklaracji wekslowej wraz z wekslem „In blanco”.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
nie później niż do 60 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z terminem dostawy podanym
w ofercie (w tym terminie należy także dokonać montażu (instalacji), pierwszego
uruchomienia oraz przeprowadzić wymagane szkolenia personelu Zamawiającego. Termin
podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i przekazany w informacji o
wyborze najkorzystniejszej oferty).
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Rozdział III
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM
I. WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
4 000,00 zł; słownie: cztery tysiące złotych
II. FORMA WADIUM
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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. Nr
109, poz. 1158 z późn. zm.).
Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wymaganej
kwoty wadium Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, w ciągu 14 dni
kalendarzowych od otrzymania przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie. Dokument
wniesienia wadium winien umożliwiać zatrzymanie wadium w przypadkach ziszczenia się
chociażby jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI,
podrozdział I pkt 1.
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego w banku:

Bank PKO BP S.A. LVIII O/Warszawa
Nr r-ku: 98 1020 1013 0000 0902 0106 8089
Wadium winno zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem”
sformułowanie ze zwrotem: „Wadium w postępowaniu: nr WSPRiTS/ZP/25/16”. W przypadku
wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie
przelewu (wpłaty wadium).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w
podrozdziale II, kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do
oferty, a oryginał złożyć w Kasie Zamawiającego – ul. Woronicza 19, Budynek Główny, piętro I,
która jest udostępniona dla wykonawców w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 11.00.
Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu, winno być sporządzone w języku polskim.
4. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą),
wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.
IV. ZWROT WADIUM
1. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. V ust. 2 poniżej.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
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4. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez
wykonawcę.
V. UTRATA WADIUM
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w sytuacjach, gdy:
I. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
II. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Rozdział IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE OD WYKONAWCY
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie tj.:,
2.1. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) główne dostawy sprzętu
medycznego lub aparatury medycznej o wartości co najmniej 200 000 brutto PLN każda;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia tj.:
4.1. przedstawią informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, z której będzie wynikać, że wykonawca posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w kwocie co najmniej 250.000,00 PLN.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
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określonych powyżej oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego
potwierdzających spełnienie tych warunków.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę:
wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególnego warunku udziału w postępowaniu.
II. WYMOGI FORMALNE OFERTY
1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji;
b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego,
sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny
podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy;
d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę,
2. Zaleca się, aby:
a) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
b) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób
trwały,
c) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery
reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty,
d) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.
3.

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być
umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, 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 Pzp. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktycznego i prawnego zastrzeżenia
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica
przedsiębiorstwa”.

III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1. Oświadczenia
postępowaniu:

lub

dokumenty

potwierdzające

spełnianie

warunków

udziału

w

1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków określonych w
Rozdziale IV pkt. I SIWZ wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
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4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
7) w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: wykazu wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej 2 (dwóch) głównych dostaw sprzętu medycznego lub aparatury medycznej o
wartości co najmniej 200 000 brutto PLN każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
8) w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, z której będzie wynikać, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w kwocie co najmniej 250.000,00 PLN.
1.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia:
1) wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - Formularz cenowy (Opis przedmiotu zamówienia)
wraz z formularzem opłat leasingowych,
2) deklaracja zgodności CE lub inny obowiazujący prawem dokument dopuszczający do obrotu
jako wyrób medyczny (zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - Dz. U.
z 2015 r. poz. 876),
3) opis produktów (Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia opisu produktu w postaci
folderu).
1.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie;
2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres
umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie
do art. 23 ust. 2 ustawy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
3) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ).
1.4 Zamawiający będzie akceptował oświadczenia własne Wykonawców złożone w postaci
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
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1) Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje
się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp,
Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla każdego z pomiotów, których to dotyczy odrębny
formularz w postaci JEDZ. Ww. formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te
podmioty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, formularz
JEDZ składa każdy z Wykonawców.
2. Wykonawcy zagraniczni
2.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.1.:
1) ppkt 2), 3), 4) i 6) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) ppkt. 5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.
2.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
3.

Wykonawcy z osobami zarządzającymi mającymi miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, zachowując stosowne przepisy
ustawy Pzp.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają dokumenty, o których
mowa w pkt. III. 1.1 ppkt. 2), 3), 4), 5) i 6) oraz pkt. III 1.3 ppkt 4) dla każdego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna. Dokument wymieniony w pkt. III. 1.1
ppkt. 7, 8 może zostać złożony przez któregokolwiek z wykonawców. Dokument wymieniony w pkt.
III 1.1. ppkt 1 powinien zostać złożony dla każdego z wykonawców łącznie ubiegających się o
udzielenie zamówienia z osobna, z tym że dopuszcza się złożenie oświadczenia w imieniu
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każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez pełnomocnika
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na jednym dokumencie.
V. FORMA DOKUMENTÓW
1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w SIWZ.
Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym
(w tym dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest
przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.
3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do
ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu.
VI. OPAKOWANIE OFERTY
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony na zakup w formie leasingu operacyjnego,
z opcją wykupu: inkubatora transportowego
z dozownikiem tlenku azotu
Nie otwierać przed 06.09.2016 r. godz. 10.00
Liczba stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie).
i zaadresowana na adres Zamawiającego
Rozdział V
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać całkowite wynagrodzenie wykonawcy, za całość
przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i
usług (VAT).
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w sposób określony w Ofercie części V -"Cena
oferty dla przedmiotu zamówienia".
3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
4. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być podana z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oraz wykonaniem
przez wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty.
Rozdział VI
INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej / zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 06.09.2016 r. do godz. 09.30 u
Kierownika Działu Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego, pok. 1.18, I piętro –
Budynek Główny, który jest udostępniony dla wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00
do 15.00.
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2. Na swoje życzenie wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,
jakim została oznakowana oferta.
3. Oferta powinna być opisana w sposób przedstawiony w rozdziale IV ust. VI (Opakowanie oferty)
SIWZ.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
po upływie terminu do wniesienia odwołania.
5. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.
II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 06.09.2016 r. w siedzibie
Zamawiającego w Sali konferencyjnej o godzinie 10.00.
III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę)
Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli
ich podanie w ofercie było wymagane.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania
ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta
zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” i zostanie podany numer wpływu z
potwierdzenia, o którym mowa w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału.
Rozdział VII
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert nie podlegających odrzuceniu według podanych kryteriów.
2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek
rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie
podlegała odrzuceniu.
II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
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1. Kryterium cena o wadze 90 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x
100 pkt x 90 %
2. Kryterium termin dostawy o wadze 10 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (wartość punktowa dla terminu dostawy oferty ocenianej / maksymalna
wartość punktowa dla terminu dostawy) x 100 pkt x 10 %
/termin dostawy liczony od daty podpisania umowy:
do 30 dni – 3 pkt.; od 31 do 40 dni – 2 pkt.; od 41 do 50 dni – 1 pkt; od 51 do 60 dni – 0 pkt./
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
wykonawców w zakresie kryteriów.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną
ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VIII
WZÓR UMOWY
Zamawiający wymaga aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarł
z nim, umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
Rozdział IX
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje
odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182
ustawy Pzp jednocześnie przesyłając kopię odwołania do Zamawiającego w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu na jego wniesienie.
4. Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
- zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów,
- określać żądanie Odwołującego,
- zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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Rozdział X
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
II. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
III. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy wykonawcy, którego oferta została
wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo 15 dni jeżeli zawiadomienie to
zostało przekazane w inny sposób, albo w krótszym terminie, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego wykonawcy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę
regulującą ich współpracę.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji:
zał. nr 1 - druk oferty
zał. nr 2 - formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia) wraz z formularzem opłat leasingowych
zał. nr 3 - oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków określonych w
Rozdziale IV pkt. I niniejszej SIWZ wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 4 - wzór wykazu dostaw
zał. nr 5 – wzór oświadczenia, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej
zał. nr 6 – wzór umowy
zał. nr 7 – wykaz podwykonawców
zał. nr 8 – wzór protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdził w dniu 26.07.2016 r. :

DYREKTOR
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Załącznik nr 1
...................................., dnia......................

.................................................
pieczątka firmowa

I. Dane wykonawcy:
1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numer telefonu i faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Adres e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Firma jest: (małym, średnim, bądź mikroprzedsiębiorstwem)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień
publicznych ogłoszonego przez:
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS”
00-685 WARSZAWA
ul. POZNAŃSKA 22

na

ZAKUP W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO,
Z OPCJĄ WYKUPU: INKUBATORA TRANSPORTOWEGO
Z DOZOWNIKIEM TLENKU AZOTU

[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/25/16]
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III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków określonych w
Rozdziale IV pkt. I SIWZ wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ; ……….………...………......………...……...……....….. Zał nr. …….. str……………
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;................ Zał nr. ….. str………..
3. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy .. Zał nr.….. str……..…
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków bądź opłat lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;……...…..............… Zał nr. …….. str…………….
5. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;...........………………………………… Zał nr. …….. str……………
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1
pkt 4-8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; …………………………..………………Zał nr. ……. str……………
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1
pkt 9 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; …………………………………...…..…Zał nr. ……. str……………
8. dokumenty wymienione w rozdziale IV SIWZ ust. III pkt. 2 dla wykonawców mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; …... Zał nr.….. str………….
9. dokument potwierdzający wniesienie wadium; ………………......… Zał nr. …….. str……………
10. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) głównych dostaw
sprzętu medycznego lub aparatury medycznej o wartości co najmniej 200 000 brutto PLN każda,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie ………………………………………………………………………………....Zał nr.…str...........
11. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy w kwocie co najmniej 250.000,00 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; ……….……………………Zał nr. …. str…………..
12. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ); ……………………………………...………...…..…Zał nr. ….. str..............
13. deklaracja zgodności CE lub inny obowiązujący prawem dokument dopuszczający do obrotu
jako wyrób medyczny (zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z
2015 r. poz. 876)..................................................................................... Zał nr. …... str..….........…
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14. opis produktów (Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia opisu produktu w postaci
folderu); …………..…..………………...………………………………….Zał. nr. ……. str ……….…….
15. wykaz podwykonawców; …………..….…………………………….Zał. nr. ……. str ……….…….
16. w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres
umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu
…………………………………………………......……………………....... Zał nr. …….. str……………
17. wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do siwz - Formularz cenowy (opis przedmiotu
zamówienia) wraz z formularzem opłat leasingowych, ………....……. Zał nr. …….. str…………….

IV. Wpłata wadium
1. Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Zał nr. …….. str……………
2. Nr konta, na jakie zamawiający dokonuje zwrotu wadium:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia
ZAKUP W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO, Z OPCJĄ WYKUPU:
INKUBATORA TRANSPORTOWEGO Z DOZOWNIKIEM TLENKU AZOTU
Wartość brutto
(całkowity koszt leasingu)
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

od ……… do ……… dni

V. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy)
i nie wnosi do niej żadnych uwag oraz zobowiązuje się zawrzeć umowę w
terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru
oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej.

VI.

Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego „Kto, w celu uzyskania dla siebie
lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” oświadczamy, że dane zawarte w
ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.
OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron.

....................
podpis osoby uprawnionej
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FORMULARZ CENOWY
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
wraz z formularzem opłat
leasingowych
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FORMULARZ CENOWY I OPŁAT LEASINGOWYCH
Inkubator transportowy z dozownikiem tlenku azotu
48 miesięcy, leasing operacyjny z
zastosowaniem stałej stopy procentowej

Czas trwania leasingu

……………..........… %
Wpłata początkowa max. do 10% wartości przedmiotu umowy:

tj. ………....................…. PLN netto
………....................…. PLN brutto

Opłata manipulacyjna – administracyjna

……………..........… %

(jeśli występuje)

tj. ………....................…. PLN netto
………....................…. PLN brutto

Miesięczny czynsz leasingowy:

……………..........… %

(47 równych rat leasingowych)

tj. ………....................…. PLN netto
………....................…. PLN brutto

Miesięczny czynsz leasingowy:

……………..........… %

(ostatnia rata leasingowa/wyrównawcza)

tj. ………....................…. PLN netto
………....................…. PLN brutto
……………..........… %

Wykup przedmiotu umowy:

tj. ………....................…. PLN netto
………....................…. PLN brutto

Całkowity koszt leasingu:

………………..........%

Zawiera wszystkie opłaty: Wpłatę początkową, opłatę manipulacyjną administracyjną, wszystkie czynsze leasingowe w ciągu całego okresu
trwania leasingu, wykup, podatek VAT.

tj. netto …..………………. PLN
VAT ……………………... PLN
brutto …..………………… PLN

............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
w Warszawie ul. Poznańska 22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Parametry wymagane

TAK/NIE*

I. PARAMETRY
1. Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia
(podać)
2. Inkubator
ambulansie

transportowy

do

przewozu

pacjenta

w

3. Kapsuła transportowa wyposażona w 4 owalne otwory
pielęgnacyjne i 1 okrągły otwór z przysłoną
4. Własny akumulator i dwie rączki transportowe
5. Z materacem o minimalnych wymiarach 300 mm x 580
mm (podać)
6. Kapsuła otwierana z minimum 2 stron
7. Moduł zasilania gazowego i elektrycznego
8. Akumulator o czasie pracy minimum 60 minut
9. Dodatkowy mały akumulator do kapsuły
10. Ładowarka 230V 50 Hz
11. Wszystkie elementy dostosowane do zasilania 12 V
(zasilanie w karetce)
12. Miejsce do mocowania minimum 3 butli
13. Nawilżacz do respiratora, z przetwornicą zasilającą
14. Zestawy akcesoriów do nawilżacza
15. Ssak elektryczny, transportowy z uchwytem
mocującym
16. Stacja dokująca DSA (wersja karetkowa) na 4 pompy
(firmy Medima) znajdujące się na wyposażeniu karetki
Zamawiającego – pełna kompatybilność
17. Wózek jezdny spełniający Polską Normę PN-EN
1865-1, kompatybilny z platformą (firmy Ferno) będącą na
wyposażeniu karetki Zamawiającego oraz z karetką
18. Respirator transportowy z turbiną, bądź kompresorem
19. Dozownik tlenku azotu z analizatorem NO i NO2 – 1
szt.
II. KAPSUŁA TRANSPORTOWA
1. Waga kapsuły nie przekraczająca 40 kg
2. Kapsuła przymocowana stabilnie
możliwością łatwego odpięcia

do

platformy

z

3. Platforma mocowana do wózka jezdnego
4. Konstrukcja kopuły dwuścienna
5. Kopuła zapewniająca dobrą widoczność pacjenta
6. Płyta czołowa kopuły otwierana
7. Otwory manipulacyjne rozmieszczone z trzech stron
inkubatora (min. 4 otwory) (podać)
8. Szczelne zamknięcia otworów manipulacyjnych

Parametry oferowane*

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
w Warszawie ul. Poznańska 22

9. Przesłona irysowa
10. Leże noworodka wysuwane na bok inkubatora na
odległość zapewniającą możliwość intubacji noworodka
11. Niski poziom hałasu pod kopułą inkubatora max. 47dB
12. Blokada panelu sterującego przed przypadkową
zmianą nastaw w trakcie transportu
13. Wbudowany elektroniczny układ regulacji temperatury
14. Układ nawilżania
15. Wbudowany oksymetr do pomiaru koncentracji tlenu
pod kopułą inkubatora, z układem alarmów przekroczenia
nastawionej granicy stężenia O2
III. AKCESORIA
1. Lampa oświetlająca wnętrze min. 1000 Lux (podać)
2. Słupek
infuzyjnej

do

mocowania

osprzętu

np.

pompy

3. Słupek do mocowania osprzętu np. ssaka
4. Miernik temperatury skóry noworodka
5. Filtr wejściowy powietrza z możliwością łatwej wymiany
6. Wbudowany pulsoksymetr w technologii Massimo
7. Pokrowiec
8. Czujnik temperatury skóry i czujnik tlenu
9. Wkład nawilżający
10. Pulsoksymetr wraz z kablem i czujnikiem SpO2
11. Dodatkowy kabel i dodatkowy czujnik SpO2
12. Lampa fluoroscencyjna
IV. ZASILANIE
1. Akumulator własny, wbudowany w module zasilania,
12V, min. 60 minut pracy (podać)
2. Zasilanie sieciowe inkubatora z wbudowaną ładowarką
230 V, 50 Hz
3. Kabel zasilający do akumulatora samochodowego
instalacja 12 V
4. Zasilanie akumulatorowe kapsuły transportowej na
okres rozłączenia od modułu zasilania - min. 12 minut
V. ALARMY
1. Alarm akustyczny i optyczny
2. Alarm przekroczenia nastawionej temperatury
3. Alarm spadku napięcia zasilającego
4. Alarm przekroczenia stężenia tlenu
5. Alarm mierzonej temperatury na skórze
6. Aktywacja alarmu przekroczenia temperatury powoduje
wyłączenie układu grzewczego
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VI. WYPOSAŻENIE
1. Listwa zasilająca do urządzeń
2. Reduktor do butli z tlenkiem azotu (NO) z
szybkozłączką - 1 szt.
3. Reduktor do butli
tlenowej z szybkozłączką, z
możliwością stosowania tlenoterapii - 1 szt.
4. Uchwyt na co najmniej 2 kroplówki z koszykiem
5. Konwerter 230V AC/12V DC - 1 szt.
6. Gniazdo zasilania 12V DC - min. 2 szt. na platformie
nośnej (podać)
7. Pasy mocujące noworodka - minimum 3 sztuki (podać)
8. Jednorazowy czujnik dla noworodka (typu L) - 3 sztuki
9. Jednorazowy czujnik dla wcześniaków (typu L) - 3 szt.
VII. GWARANCJA
1. Inkubator - minimum 36 miesięcy (podać)
2. Akcesoria - minimum 24 miesiące (podać)
3. Autoryzowany serwis, przeglądy (zgodnie z zaleceniami
producenta) i naprawy - bezpłatne w okresie gwarancji
4. Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte
zgłoszenie - podjęta naprawa” nie więcej niż 72 h
5. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca
wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy
tego samego podzespołu
6. Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności
serwisu pogwarancyjnego - nie mniej niż 10 lat
7. Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla
personelu medycznego – w cenie oferty
8. Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku
polskim – przy dostawie
VIII. ZESTAW DO TERAPII TLENKIEM AZOTU
1. Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia
(podać)
2. Aparat zapewniający dokładne i stabilne podawanie
tlenku azotu (NO) oraz monitorowanie jego stężenia w
czasie wentylacji mechanicznej
3. Aparat współpracujący z respiratorem dowolnego typu,
w tym również z respiratorem oscylacyjnym
4. Dozowanie dopływu NO do układu oddechowego
respiratora według stałej nastawionej wartości
5. Monitorowanie wdechowego stężenia NO
6. Pomiar stężenia NO2
7. Pomiar stężenia O2
8. Metoda pomiaru boczno-strumieniowa
9. Pomiar metodą elektrochemiczną
10. Czas reakcji ogniwa elektrochemicznego (podać)
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11. Obrazowanie wyników pomiarów na wyświetlaczu
12. Alarm blokady przepływu (obstrukcji) w linii zasilającej
i pomiarowej
13. Alarm
przekroczenia
koncentracji NO

i

spadku

nastawionej

14. Alarm przekroczenia stężenia NO2
15. Zasilanie elektryczne 230V 50Hz
16. Zasilanie gazowe z butli zawierającej NO w azocie
17. Reduktor do butli NO z szybkozłączką
18. Wąż zasilający z szybkozłączką, łączący reduktor z
zestawem
19. Przepływomierz – 1 szt.
20. Jednorazowy zestaw pacjenta do połączenia z
układem oddechowym – 5 kompletów dla noworodków
21. Gwarancja na akcesoria – min. 24 miesiące (podać)
22. Autoryzowany
serwis,
przeglądy
(zgodnie
z
zaleceniami producenta) i naprawy - bezpłatne w okresie
gwarancji (z wyjątkiem gazów testowych)
23. Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte
zgłoszenie - podjęta naprawa” nie więcej niż 72 h
24. Maksymalna
liczba
napraw
gwarancyjnych
powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej
niż 3 naprawy tego samego podzespołu
25. Gwarancja
sprzedaży
części
zamiennych
i
dostępności serwisu pogwarancyjnego - nie mniej niż 10
lat
26. Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla
personelu medycznego – w cenie oferty
27. Instrukcja obsługi do urządzenia w języku polskim –
przy dostawie
IX. RESPIRATOR TRANSPORTOWY
1. Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia
(podać)
2. Respirator do terapii
różnego pochodzenia

niewydolności

oddechowej

3. Przeznaczony dla dorosłych, dzieci i noworodków
4. Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych
gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600
hPa
5. Respirator transportowy z możliwością montażu na
półce. Waga respiratora max. 6,5 kg
6. Przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego, w
karetce, w transporcie lotniczym
7. Zasilanie 100-240 V 50 Hz +/-10%, 12 -24 VDC
8. Awaryjne zasilanie respiratora
akumulatora – min. 4 godz. (podać)

z

wewnętrznego
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9. Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora
bez elektrycznego zasilania zewnętrznego
10. Monitor z kolorowym ekranem dotykowym min. 8”
(podać)
11. Tryby wentylacji: CMV, PCV, SIMV
12. Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli
oddechowej wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i
pasywnych oddechowo
13. NIV/NIV-ST
14. Opcja obrazowania pętli oddechowych i trendów, 10
szt. czujników przepływu
15. Dwie wielorazowe
noworodków

zastawki

wydechowe

dla

16. Pomiar CO2 w strumieniu 10 szt. adapterów dla
noworodków
17. Pomiar SpO2 Massimo LNCS - zestaw z czujnikami
dla noworodków, dzieci, dorosłych
18. Interface CO2, SpO2
19. Opcja wentylacji DuoPap/APRV
20. System mocowania
X. PARAMETRY NASTAWIALNE
1. Częstość oddechów 1-80 oddechów/minutę
2. Objętość wdechowa 2- 2000 ml
3. PEEP/CPAP 0-35 cmH2O
4. Stężenie tlenu 21-100%
5. Stosunek I:E 1:9 do 4:1
6. Czas wdechu 0,1 do 12,0 sekund
7. Wyzwalanie przepływem 0,1 do 20 l/minutę
8. Ciśnienie wdechu 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP
9. Ciśnienie wspomagania - minimalny zakres od 0 do 60
cm
10. H2O powyżej PEEP/CPAP
11. Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms
12. Czułość rozpoczęcia fazy wydechu - minimalny zakres
od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego
13. Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/minutę
14. Regulowany czas bezdechu
XI. MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE
1. Możliwość wyboru parametrów monitorowanych
2. Minimalne ciśnienie
3. Szczytowe ciśnienie
4. Średnie ciśnienie
5. Ciśnienie plateau
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6. Ciśnienie PEEP/CPAP
7. Szczytowy przepływ wdechowy
8. Szczytowy przepływ wydechowy
9. Całkowita objętość wydechowa
10. Całkowita objętość wdechowa
11. Objętość pojedynczego oddechu
12. Wydechowa objętość minutowa
13. Wydechowa
spontanicznych

objętość

minutowa

oddechów

14. % objętość przecieku
15. Całkowita częstość oddechów
16. Całkowita częstość oddechów spontanicznych
17. Procentowa ilość oddechów spontanicznych
18. Czas wdechu i wydechu
19. Podatność statyczna płuc
20. Index dyszenia RSB
21. PO.1
22. Wysiłek oddechowy pacjenta PTP
23. Stała czasowa wydechu
24. Koncentracja O2 (FiO2)
25. Stała czasowa wydechowa RCexp
26. Wdechowy opór przepływu Rinsp.
27. AutoPEEP
28. Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym –
objętość, przepływ, ciśnienie. Minimum dwie krzywe
obrazowane jednocześnie (podać)
29. Trendy mierzonych parametrów min. 24 godzinne
(podać)
30. Pętle oddechowe
31. Pamięć do 1000 zdarzeń
32. Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na
monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy
33. Wizualizacja
rzeczywistym

pracy

płuc

pacjenta

w

czasie

34. Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym
poprzez czujnik proksymalny
35. Alarm niskiej / wysokiej objętości minutowej
36. Alarm wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego
37. Alarm niskiej / wysokiej objętości oddechowej
38. Alarm niskiej / wysokiej częstości oddechów
39. Alarm czasu bezdechu
40. Alarm poziomu koncentracji tlenu
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41. Alarm rozłączenia układu pacjenta
42. Alarm zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta
43. Alarm sensora przepływu
44. Alarm braku zasilania elektrycznego
45. Alarm niskiego poziomu naładowania baterii
46. Alarm braku zasilania w tlen
47. Poziom głośności alarmów – ustawialny
48. Pomiar CO2 w strumieniu głównym wyświetlany na
ekranie respiratora (krzywe i dane numeryczne), wraz z
jednorazowymi adapterami dla noworodków (10 szt.)
49. Pomiar SpO2 wyświetlany na ekranie respiratora
(krzywa i dane numeryczne) wraz z zestawem czujników
dla noworodków
50. Podaż 100% tlenu wydzielonym przyciskiem
51. Zabezpieczenie
przed
przypadkową
parametrów

zmianą

52. Integralny nebulizator synchroniczny
53. Możliwość komunikacji poprzez złącze USB
54. Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby)
55. Funkcja manewru odsysania
56. Oddech ręczny
57. Autotest aparatu samoczynny i na żądanie
58. Układ jednorazowy
59. Rękaw zabezpieczający układ pacjenta w transporcie
60. Kabel 230V AC/12V DC - 1 szt. VDC i 12 - VDC do
zasilania w karetce
61. Proksymalny, jednorazowy
noworodków - 10 szt.

czujnik

przepływu

dla

62. Komunikacja w języku polskim
XII. INSTALACJA SPRZĘTU POWIERZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. Instalacja respiratora pneumatycznego
(opcjonalnie w razie awarii)

BabyPAC

2. Instalacja kardiomonitora Propaq z drukarką oraz z
uchwytem
3. Zamocowanie pomp Medima (4 sztuki)
4. Instalacja innych akcesoriów
prawidłowego funkcjonowania

potrzebnych

do

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty.
Termin dostawy liczony od daty podpisania umowy:
do 30 dni – 3 pkt.; od 31 do 40 dni – 2 pkt.; od 41 do 50 dni – 1 pkt; od 51 do 60 dni – 0 pkt.
Termin dostawy: od …….. do …….. dni (wpisać)
.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/25/16]

.............................................................
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że ..........................................................................
Nazwa wykonawcy

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:,
2.1. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) główne dostawy sprzętu medycznego lub
aparatury medycznej o wartości co najmniej 200 000 brutto PLN każda;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia tj.:
4.1. przedstawią informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, z której będzie wynikać, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w kwocie co najmniej 250.000,00 PLN.
Ponadto oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia ……………….…………………….
(nazwa wykonawcy) z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych.

...................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/25/16]

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………....
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..

WYKAZ DOSTAW

Lp.

Określenie przedmiotu dostawy

Data wykonania dostawy
(podać dzień, miesiąc i
rok rozpoczęcia i
zakończenia)

Nazwa i adres Odbiorcy

Wartość zrealizowanej
dostawy (brutto)

Rozpoczęcie:
______.______._________
1.
Zakończenie:
______.______._________
Rozpoczęcie:
______.______._________
2.
Zakończenie:
______.______._________
Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy zostały wykonane należycie tj. poświadczenie (o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane - Dz. U. poz. 231) np. referencje.

..................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/25/16]

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: …………………………….……………………………….…………………...

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

Oświadczenie Wykonawcy
1) Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*
2) Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1.……………………………………………………………………………………..…………………..
2.……………………………………………………………………………………………………..…..
3.……………………………………………………………………………..…………………………..

...........................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:
* W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2.
W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej
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UMOWA
Zawarta w Warszawie
w dniu .............................

pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22, działającą na podstawie wpisu
do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000061291 reprezentowaną przez:
Karola Bielskiego – Dyrektora
zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym"
a
...................................................................................................................................................................
z siedzibą w ............................................... (Kod: ……………….) , ul. ....................................................
reprezentowanym przez:
............................................................... - ...............................................................

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą".
Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: WSPRiTS/ZP/25/16) w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych), przekazanego do publikacji w
TED dnia 26.07.2016 r., Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży w formie leasingu operacyjnego, z
opcją wykupu: inkubatora transportowego z dozownikiem tlenku azotu zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto określone zostały w ofercie
Wykonawcy (formularz asortymentowo - cenowy) - załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący integralną
cześć niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi do
wykonania umowy.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Przedmiot umowy będzie wykorzystywany przez
Zamawiającego do prowadzenia działalności statutowej, w tym m.in. udzielania świadczeń
medycznych, świadczenia usług transportu sanitarnego oraz ratownictwa drogowo – medycznego.
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§2
WARUNKI I TERMIN REALIZACJI
1.

Wykonawca zobowiązuje się do oddania Zamawiającemu Przedmiotu umowy fabrycznie nowego, nie
powystawowego, rok produkcji: 2016, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, do używania i
pobierania pożytków na okres 48 miesięcy, a Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy w ratach
opisanych w niniejszej umowie wynagrodzenie pieniężne.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy Przedmiotu umowy na podstawie leasingu
operacyjnego udzielonego przez: ………………..……………………………………………………………….

3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy transportem własnym na swój koszt do
siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (od
poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 15.00 oraz zainstalować i przeprowadzić szkolenie personelu
Zamawiającego w zakresie obsługi.

4.

Odbiór Przedmiotu umowy, instalacja i szkolenie potwierdzone będą protokołem sporządzonym według
wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Protokół odbioru sporządzony będzie w dniu
przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.

5.

Wraz z Przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności:
• Książki gwarancyjne,
• Dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedmiot umowy obowiązujących norm (deklarację
zgodności z normami IEC 60601-1 / EN 60601-1, IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2, IEC 60601-1-4 /
EN 60601-1-4, IEC 60601-2-20 / EN 60601-2-20, EN 1789:2003, EN 13976-1:2003, EN 139762:2003 (lub normami równoważnymi) w zakresie odpowiednim do przedmiotu umowy).

6.

Zamawiający określa, że osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia
są Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych i Kierownik Działu Logistyki Medycznej, zaś pracownikami
odpowiedzialnymi za monitoring umowy zgodnie z procedurą PA-5/OZ z dnia 06.06.2011 r. są: p.
Łukasz Czarnacki, p. Agnieszka Skorupka, p. Lidia Szymanowska.

7.

Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: p………………...………
…….…………………...… (nr tel. ……………...…….………. nr fax: …….……………….…… adres e-mail:
……..……………………………………………………………..).

8.

Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie
zamówienia i wskazane w ofercie Wykonawcy. W razie dostarczenia przez Wykonawcę towarów innych
niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy: a)
przedmiot dostawy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ; b) w przedmiocie dostawy stwierdzono
usterki, których nie da się usunąć w trakcie odbioru; c) brak wymaganej w SIWZ i niniejszej umowie
dokumentacji, Zamawiający odmówi ich odbioru, W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo
do odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

9.

Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie gotowy
do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

10. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
11. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają
wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
876).
12. Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać:
a) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika
informacje,
b) instrukcje obsługi w języku polskim dotyczące przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie Przedmiotu umowy w pełnym zakresie na cały
okres leasingu, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem.
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14. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ……………………… r. do dnia
………………………. r.
15. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu Przedmiotu umowy nie później niż do dnia
…………………… r., jednocześnie w tym terminie Wykonawca zobowiązuje się także do
przeprowadzenia wymaganego szkolenia personelu Zamawiającego.
16. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa
odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
§3
CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Z tytułu dostawy Przedmiotu umowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego, Zamawiający zapłaci
łącznie:
…………………..…….…… PLN z VAT
(słownie zł; …………………..……………………………………………………………………………... złotych)
……………………….…….. PLN bez VAT
(słownie zł; …………………………………...………………..…………………………………………… złotych)
2.

W cenie zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą Przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego (transport, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie na czas
dostawy, przesyłka itp.) tj. Warszawa, a także koszty związane z instalacją (montażem) i
przeprowadzeniem wymaganego szkolenia personelu Zamawiającego.

3.

Zamawiający zobowiązany jest do podpisania dokumentów leasingowych wystawionych przez
Wykonawcę celem uszczegółowienia przyjętych warunków leasingu operacyjnego.

4.

Zamawiający dokona wpłaty wstępnej na rachunek Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie
wskazanym przez Wykonawcę, a następnie będzie wpłacał raty leasingowe zgodnie z harmonogramem
opłat leasingowych na rachunek bankowy Wykonawcy.

5.

Zamawiający dokona pierwszej wpłaty dwa dni robocze przed terminem dostawy przedmiotu umowy
wskazanym z odpowiednim wyprzedzeniem przez Wykonawcę. Płatność w 47 równych ratach plus
ostatnia (tj. 48) rata wyrównawcza, do końca każdego miesiąca.

6.

Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.

Po upływie okresu niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do nabycia Przedmiotu umowy leasingu
za ...........% wartości przedmiotu umowy po okresie leasingu plus podatek od towarów i usług (VAT),
pod warunkiem wywiązania się z wszelkich zobowiązań wynikających z tej umowy, a w szczególności
pod warunkiem uprzedniej zapłaty wszystkich opłat leasingowych oraz wszelkich innych należności
przewidzianych niniejszą umową wraz z odsetkami za opóźnienie w ich zapłacie o ile takie opóźnienie
wystąpiło. Termin, w którym Zamawiający może skorzystać z powyższego prawa wynosi 30 dni od daty
zakończenia okresu niniejszej umowy.

8.

Zamawiający określa, że wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) zostanie wniesiona w terminie
30 dni licząc od dnia skorzystania z prawa określonego w § 3 ust. 7 przedmiotowej umowy.

9.

Strony zgodnie ustalają, że określona powyżej cena jest stała przez cały czas trwania umowy i nie
może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.

10. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi wskazywać numer umowy, z której wynika płatność.
11. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu
zastosowanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokołem
odbioru.
12. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 7 Zamawiający
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia okresu niniejszej
umowy, zwrócić Przedmiot Leasingu na własny koszt i ryzyko do siedziby Wykonawcy lub w miejsce
przez niego wskazane odrębnym pismem, w stanie nie gorszym niż wynikającym z normalnej
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eksploatacji Przedmiotu Leasingu. Jednocześnie cena umowy zostanie automatycznie pomniejszona
odpowiednio o kwotę wykupu podaną w ofercie Wykonawcy. Do czasu odbioru Przedmiotu Leasingu
przez Wykonawcę, Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie może czerpać z niego pożytków. W tym
okresie Zamawiający jest zobowiązany do bezpłatnego przechowania i utrzymania Przedmiotu
Leasingu chyba, że Wykonawca postanowi inaczej
§4
WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, zgodnie z okresami
wskazanymi w swojej ofercie (opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, stanowi załącznik do
przedmiotowej umowy). Bieg okresu gwarancji liczony będzie od dnia odbioru Przedmiotu umowy przez
Zamawiającego, stwierdzonego protokołem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2.

O wszystkich stwierdzonych wadach Przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie
pisemnej, pocztą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili jego odbioru.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego zgłoszeń o naprawie i serwisie
bezpośrednio do poszczególnych podwykonawców wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszej umowy.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów
okresowych i napraw Przedmiotu umowy, zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcją obsługi, co
każdorazowo będzie potwierdzone odpowiednim wpisem w dokumentacji sprzętu.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu
zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i
udostępnienia przedmiotu zamówienia („przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa”).

6.

Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części - nie więcej niż 5 dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszenia o wadzie, zaś czas skutecznej naprawy przez serwis fabryczny, wymagającej
importu części - nie dłużej niż 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

7.

W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

8.

Wykonawca ponosi koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń oraz koszty
wysyłki urządzeń lub części do napraw.

9.

Naprawy w ramach gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy przy użyciu części zakupionych
przez Wykonawcę na jego koszt.

10. Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego - nie mniej niż 10 lat
(zgodnie z ofertą Wykonawcy).
11. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania najbliżej
serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych.

położonych autoryzowanych punktów

§5
KARY UMOWNE
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) opóźnienia w dostawie Przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu umowy brutto,
za każdy dzień opóźnienia,
b) zwłoki w realizacji postanowień gwarancyjnych przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości
przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,
c) odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę lub rozwiązania umowy z winy
Wykonawcy, w wysokości 10% wartości Przedmiotu umowy brutto.

2.

Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
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3.

Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę w przypadku rażącego naruszenia postanowień
umowy przez Wykonawcę, tj. w szczególności w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę
ustalonych niniejszą umową terminów, w tym terminów dostawy Przedmiotu umowy. W takim
przypadku Zamawiający zwróci Wykonawcy dostarczony Przedmiot umowy żądając zapłaty kary
umownej. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszystkie uiszczone przez niego do dnia
rozwiązania umowy opłaty w ramach umowy.

4.

W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy,
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

5.

W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, ewentualne cesje
należności mogą nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot, zgodnie z art. 54 ust.
5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618).
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.

3.

Wszystkie załączniki wymienione w wykazie zamieszczonym poniżej stanowią integralną część
niniejszej umowy.

4.

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

6.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Wykaz załączników do umowy:
zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem opłat leasingowych
zał. nr 2 – wykaz podwykonawców
zał. nr 3 - wzór protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu
zał. nr 4 – harmonogram spłaty rat leasingowych.

Zamawiający:

Wykonawca:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
w Warszawie ul. Poznańska 22

Załącznik Nr 7 do SIWZ

.......................................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu:
inkubatora transportowego z dozownikiem tlenku azotu
podaję wykaz podwykonawców.

L.p.

Nazwa firmy oraz zakres
podwykonawstwa

Adres

Osoba upoważniona
do kontaktów

Telefon
Fax.

1

2

3

4

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie zgłoszeń o naprawach i serwisie bezpośrednio do
poszczególnych podwykonawców wskazanych w wykazie.
Wykaz stanowi integralną część umowy.

..........................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 8
(załącznik do umowy nr 3)

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA,
SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO
Dotyczy umowy nr_________________ z dnia _________________

CZĘŚĆ A – DOSTAWA
W dniu dzisiejszym dostarczono do .................................................................wyroby z
niezbędnym oprzyrządowaniem:
Pozycja
załącznika do
umowy
1.

Nazwa wyrobu zgodnie z załącznikiem do umowy

Dostarczona
ilość

Wartość brutto
w PLN

2.

3.

4.

..................................., dnia .............................

__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE
Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu.
Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z
poniższym postanowieniem
Miejsce montażu

Ilość zamontowanych urządzeń

Opisane w części A wyroby wymagały*/ nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.
Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.
Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym DTR i karty gwarancyjne, w
wymaganej ilości egzemplarzy.

..................................., dnia .............................

__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)
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CZĘŚĆ C – SZKOLENIE PERSONELU
Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w
części A.
Nazwa wyrobu

Ilość przeszkolonych osób

Potwierdzenie dokonania szkolenia

..................................., dnia .............................

__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

CZĘŚĆ D – ODBIÓR KOŃCOWY
Stwierdzono terminowe/nieterminowe wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z
nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ________ dni.

Zamawiający:

Dostawca:

