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Rozdział I  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

 
I.  INFORMACJA O ZAMAWIAJ ĄCYM 

 

Zamawiającym jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
„MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Poznańskiej 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 WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA  
 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „Postępowaniem” - 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej w 
złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 133 poz. 759 z 
późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: WSPRiTS/ZP/61/12. 
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyŜej podane oznaczenie we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym. 
Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej będzie zwana „SIWZ”. 
 

III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAśNE, UZUPEŁNIAJĄCE 
 

1. KaŜdy Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7    
ustawy Pzp. 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

5. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamawiający moŜe udzielić zamówienia z wolnej ręki – zamówienia 
uzupełniającego, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie 
więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień. 

 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 
 

1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub faksem z zastrzeŜeniem pkt. 3.  
 

3. Forma pisemna pod rygorem niewaŜności zastrzeŜona jest dla złoŜenia 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 takŜe 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 moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niŜ na 2 dni  przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną po wyŜej 
określonym terminie Zamawiający moŜe pozostawić bez rozpoznania.  
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7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ. 
 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe 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 przedłuŜy 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: (22) 52 – 51 – 293, fax: (22) 52 – 51 – 279 e-mail: agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl  
Zamawiający udziela odpowiedzi wyłącznie na pytania przesłane faksem, bądź pisemnie. 

 

VI. PODWYKONAWCY                                                                                                                                                                                   
 

Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawców wykonania części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

 
 

Rozdział II   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ  w Warszawie”.  

Postępowanie stanowi kontynuację prac wykonanych dotychczas w zakresie I etapu postępowania pn. 
„Przebudowa i remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i 
Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ  przy ul. Poznańskiej 22, w Warszawie - III  piętro” 
(WSPRiTS/ZP/35/10). 
Zakres przebudowy obejmuje wykonanie robót budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji wod. – 
kan., c. o. (częściowa modernizacja), wentylacji, instalacji gazów medycznych, instalacji sygnalizacji 
poŜaru.  
 

Dostarczany sprzęt i aparatura medyczna fabrycznie nowe, rok produkcji 2012, instrukcja obsługi w 
języku polskim. 
 

Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679). 
 
2. Zakres prac został podzielony na 2 etapy: 
 

II etap:  
Wykonanie prac w budynku od strony ulicy Poznańskiej 22 (wraz z dostawą systemu monitorowania z 
centralą intensywnego nadzoru), zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową. 

Zamawiający zastrzega sobie, pomiędzy II a III etapem, czas na kontrolę SANEPID-u i innych słuŜb wraz 
z warunkowym dopuszczeniem części oddziału do udzielania świadczeń w zakresie kardiologii i 
przeniesienie pacjentów (ul. HoŜa 56). 

III etap:  

Wykonanie prac w budynku od strony ulicy HoŜej 56 (wraz z dostawą lampy operacyjnej i stołu 
zabiegowo-operacyjnego), zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową. 

Zamawiający, w związku z koniecznością utrzymania ciągłości pracy w Oddziale Kardiologicznym nie 
dopuszcza w trakcie trwania inwestycji całkowitego jego wyłączenia z uŜytkowania.  

W związku z tym, Ŝe przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac instalacyjnych, a 
Zamawiający dysponuje sprzętem medycznym, który będzie stanowił wyposaŜenie nowego oddziału, 
wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ww. prac instalacyjnych w taki sposób, aby umoŜliwić 
prawidłowe funkcjonowanie sprzętu medycznego. W szczególności dotyczy to aparatury monitorującej 
podstawowe parametry Ŝyciowe, w tym układu krąŜenia.  
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Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych niniejszym zamówieniem określony jest za pomocą 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. Kosztorysy nakładcze załączone jako załączniki do SIWZ. 

3. Jednocześnie Zamawiający w związku z prowadzeniem działalności zastrzega sobie prawo zmiany 
terminów wykonania prac budowlano - instalacyjnych w poszczególnych etapach ich realizacji poprzez 
ich wydłuŜenie – kaŜdorazowo maksymalnie o trzy miesiące, bądź teŜ zawieszenie realizacji umowy 
zawartej w Postępowaniu, kaŜdorazowo na okres nie przekraczajacy trzech miesięcy.   

4. Sposób wykonania zamówienia. 

4.1. Wykonawca wykona prace zgodnie ze sztuką budowlaną i inŜynierską wedle powszechnie 
obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju pracach, z materiałów własnych. 
 

4.2. Materiały uŜyte do wykonania zamówienia muszą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623) oraz ustawy o wyrobach budowlanych 
(Dz. U z 2004 roku, Nr 92, poz. 881), być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w normach 
zharmonizowanych lub Polskich Normach lub posiadać aprobatę techniczną, a takŜe być zgodne z 
właściwymi przepisami lub dokumentami technicznymi. 

 

4.3. W przypadku materiałów i urządzeń podanych w rozwiązaniach projektowych, przy których 
określona jest nazwa producenta dopuszcza się oferowanie materiałów i równowaŜnych urządzeń 
innych producentów, ale spełniających te same lub wyŜsze parametry techniczne.  

 

4.4. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie robót. 
 

4.5. Z uwagi na fakt, Ŝe prace prowadzone będą w obiekcie czynnym, Wykonawca dołoŜy wszelkich 
starań by wykonywanie robót odbywało się w sposób jak najmniej utrudniający jego funkcjonowanie. 

 

4.6.  W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód 
komunikacyjnych oraz będzie usuwał i odpowiednio składował wszelkie urządzenia pomocnicze i 
zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe.  

 

4.7. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi. Wykonawca w związku z tym winien być ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 3 000 000,00 złotych. 

 

4.8. Zamawiający będzie udostępniał front robót etapami. Przed podpisaniem umowy Wykonawca 
przedstawi uzgodniony z Zamawiającym harmonogram robót. 

 
5. Warunki płatno ści: 

Faktury częściowe za roboty budowlane i instalacyjne będą wystawiane po zatwierdzeniu kosztorysów 
powykonawczych i protokolarnym bezusterkowym odbiorze robót: 
 

- do 50% realizacji prac II etapu; 
- do 100% realizacji prac II etapu; 
- do 50% realizacji prac III etapu; 
- do 100% realizacji prac III etapu; 
odebranych protokołem odbioru robót niestwierdzającym jakichkolwiek wad wykonanych robót. 
 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie oddzielne płatności za aparaturę i sprzęt medyczny tj.: 
- system monitorowania z centralą intensywnego nadzoru (dostawa w II etapie) 
- lampę operacyjną (dostawa w III etapie) 
- stół zabiegowo-operacyjny (dostawa w III etapie) 
 

ze względu na inną stawkę VAT. 
 

Zamawiającemu będzie przysługiwał okres 30 dni na weryfikację kosztorysów powykonawczych 
przedstawionych po bezusterkowym odbiorze robót objętych danym etapem. Po pozytywnej weryfikacji 
kosztorysów powykonawczych przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca 
wystawi fakturę VAT za realizację robót objętych danym etapem. Zamawiający będzie dokonywał 
płatności objętej fakturą w terminie 30 dni od daty złoŜenia faktury u Zamawiającego przez Wykonawcę. 
Za dzień zapłaty będzie uznawany dzień złoŜenia dyspozycji przelewu.  
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Ze względu na specyfikę i złoŜoność robót Zamawiający wymaga od Wykonawców, aby dokonali bardzo 
szczegółowej wizji lokalnej w budynkach przy ulicy HoŜej 56 i przy ulicy Poznańskiej 22, budynek 
przeznaczony na tlenownię, piwnice i szyby windowe (przed złoŜeniem oferty), potwierdzonej przez 
przedstawicieli Zamawiającego stosownym dokumentem (wzór stanowi załącznik do SIWZ).  

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. II etap: od dnia przekazania terenu budowy przez Za mawiaj ącego (w tym dostawa systemu 
monitorowania z central ą intensywnego nadzoru) – 6 miesi ęcy* 

2. Okres minimum 3 miesi ęcy*, wymagany przez poszczególne słu Ŝby kontrolne (SANEPID, BHP, 
ppo Ŝ) w celu uzyskania warunkowego dopuszczenia cz ęści oddziału do udzielania świadcze ń 
w zakresie kardiologii i przeniesienie pacjentów 

3. III etap: od dnia przekazania terenu budowy prze z Zamawiaj ącego (w tym dostawa lampy 
operacyjnej i stołu zabiegowo-operacyjnego) – 6 mie sięcy* 

 

* z zastrze Ŝeniem zapisu przedstawionego w Rozdziale II ust. I pkt 3 niniejszej SIWZ 
 
Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia:  30.06.2014 r. 

 
 

Rozdział III  

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

 

I. WYSOKOŚĆ WADIUM  
 

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 
 

40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 
 

II. FORMA WADIUM 
 

Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku z poniŜszych form: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
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. 2007, Nr 42, poz. 
275 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 Ŝądanie, w ciągu 14 dni od otrzymania przez 
zobowiązanego wezwania w tym zakresie. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 
 

1. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, 
podrozdział I pkt 1 SIWZ. 

 

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę naleŜy 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.  

 
3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale 
II kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy dołączyć do oferty, a oryginał 
złoŜyć w Kasie Zamawiającego - Budynek Główny, piętro I, która jest udostępniona dla Wykonawców w 
dni powszednie w godzinach od 9.00 do 11.00. 
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4. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie (takŜe na przedłuŜony okres związania ofertą), 
wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 
IV. ZWROT WADIUM 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano. 

 

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

 

4. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie ust. 1, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

 

5. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

 
V. UTRATA WADIUM 

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn 
nieleŜących po jego stronie. 

 

2.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po 
stronie Wykonawcy. 

 

Rozdział IV 

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY 

WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 

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, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2. posiadają wiedzę i doświadczenie:  
2.1 wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w obiektach ochrony 
zdrowia o wartości minimum 2.500.000 zł brutto kaŜda, 
2.2 wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) dostawy aparatury i sprzętu medycznego o 
wartości co najmniej 250 000 brutto PLN kaŜda; 
 

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: 
3.1 dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane (aktualne zaświadczenie  Okręgowej Izby 
InŜynierów Budownictwa) do kierowania robotami, co najmniej po jednej osobie w następujących 
specjalnościach: 
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- konstrukcyjno – budowlanej; 
- sanitarnej w zakresie: c.o., instalacji wentylacji, instalacji gazowych, instalacji wodociągowych i 

kanalizacyjnych; 
- instalacyjnej urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych 

 

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.  
4.1 w ostatnim roku obrotowym osiągnęli obroty w łącznej kwocie min. 3 000 000,00 PLN brutto, 
4.2 posiadają  środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niŜ 3 000 000,00 PLN 

brutto, 
4.3  są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co 
najmniej na kwotę 3 000 000,00 PLN brutto. 
 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania zgodnie z  art. 24 ust.1ustawy Pzp. 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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 złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
określonych powyŜej oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp i na podstawie złoŜonych wraz z ofertą dokumentów Ŝądanych 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 niniejszej SIWZ i zostać sporządzona według formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;  
 

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 przez osoby naleŜycie umocowane do 
reprezentowania Wykonawcy; przez złoŜenie podpisu uznaje się własnoręcznie dokonany podpis 
(w sposób umoŜliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upowaŜnioną(-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) kaŜda 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. niestanowiące oferty (druki i foldery 
reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 
d)  osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.  

 

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 
r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio 
oznaczyć zastrzeŜone informacje.  
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeŜone informacje.  

Nie podlegają zastrzeŜeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, 
termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.  

 

        
III. WYMAGANE DOKUMENTY  
 

1. Wykonawca składa wraz z ofert ą nast ępujące dokumenty i o świadczenia: 
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1.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału w post ępowaniu : 
 

1) oświadczenie potwierdzaj ące spełnianie przez wykonawc ę warunków okre ślonych w Rozdziale 
IV pkt. I SIWZ wraz z o świadczeniem o braku podstaw do wykluczenia na podst awie art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 
 

2) aktualny odpis z wła ściwego rejestru jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp; 
 

3) aktualne za świadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków bądź opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 
 

4) aktualne za świadczenie z wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem  
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu– wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 

5) polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 3 000 000,00 PLN 
brutto; 

 

6) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
na kwotę nie mniejszą niŜ 3 000 000,00 PLN brutto; 

 

7) część sprawozdania finansowego, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanej części, a w przypadku 
wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i naleŜności za ostatni rok obrotowy – min. 3 000 000,00 PLN 
brutto; 
 
8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 -8 
ustawy wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
9)  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 
ustawy wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
 
10)  wykaz  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych w 
obiektach ochrony zdrowia o wartości minimum 2.500.000 zł brutto kaŜda, z podaniem ich wartości, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 

11)  wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) dostaw aparatury i 
sprzętu medycznego o wartości co najmniej 250 000 brutto PLN kaŜda, z podaniem ich wartości, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane 
naleŜycie; 

 
12)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami; 

 
13) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania w następujących 
specjalnościach: 

- konstrukcyjno – budowlanej; 
- sanitarnej w zakresie: c.o., instalacji wentylacji, instalacji gazowych, instalacji wodociągowych i 

kanalizacyjnych; 
- instalacyjnej urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. 
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14) aktualne świadectwo rejestracji Ministerstwa Zdrowia lub świadectwo dopuszczenia do obrotu lub 
świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię o wyrobie 
medycznym lub deklarację zgodności lub oznaczone znakiem zgodności lub znakiem zgodności CE 
(zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679). 

1.2. Inne wymagane o świadczenia i dokumenty: 
  

1) wypełniony i podpisany załącznik nr 2  - Opis przedmiotu zamówienia (system monitorowania z 
centralą intensywnego nadzoru, lampa operacyjna, stół zabiegowo-operacyjny), 
 
2) wypełniony kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ. Wypełnienie kosztorysów 
ofertowych metod ą szczegółow ą; 

 

3) oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową, dokumentacją powykonawczą I etapu 
oraz o przeprowadzeniu szczegółowej wizji lokalnej, zgodnie z załącznikiem do SIWZ; 

 
4) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, w oryginale lub poświadczonej kopii; 

 
5) 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 Prawo 
zamówień publicznych, w oryginale lub poświadczonej kopii; 

 
6) jeŜeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazując spełnienie warunków dotyczących wiedzy i 
doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności 
finansowej, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, Ŝe 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; 

 
7) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
 
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), 9) –  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

2) ppkt 8) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 
pkt 4 – 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
  

2.2. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 2.1. Wykonawca składa dokument 
zawierający oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą 
wymagana dla tych dokumentów powyŜej w treści punktu 2.1 ppkt 1). 

  
2.3 JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
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sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
 

IV. ZASADY UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 
Prawo zamówień publicznych.  
KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w pkt. III 1.1. ppkt 1 oraz dokumenty, o których 
mowa w pkt. III. 1.1 ppkt. 2), 3), 4), 8) i 9), z tym Ŝe dopuszcza się złoŜenie oświadczenia w imieniu 
kaŜdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez pełnomocnika 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na jednym dokumencie.  
 
V. FORMA DOKUMENTÓW 
 

Wymagane dokumenty powinny być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodno ść z oryginałem przez osob ę uprawnion ą do reprezentowania Wykonawcy .  

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upowaŜnione do 
reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w 
stosownym pełnomocnictwie, które naleŜy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.  

W przypadku, gdy zał ączone do oferty dokumenty zostały sporz ądzone w j ęzyku obcym (w tym 
dokumenty składane przez Wykonawc ę zagranicznego) niezb ędne jest przedstawienie ich 
tłumaczenia na j ęzyk polski. 

JeŜeli złoŜone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich 
prawdziwości, Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału.  
 

VI. OPAKOWANIE OFERTY 
 
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:  

 

 

Oferta w przetargu nieograniczonym na: 
 

Przebudow ę i remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarne go 

„MEDITRANS” SPZOZ  w Warszawie 
 

Nie otwierać przed  17.12.2012 r. godz. 10.00 
 

Liczba stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie). 
 

 
 

i zaadresowanej na adres Zamawiającego oraz zawierającej dane adresowe wykonawcy. 
 

 

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". 
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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. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.   

 

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 takŜe ewentualne 
upusty i rabaty.  
 

 

Rozdział  VI  

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCI A OFERT  

 
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę w zamkniętej / zaklejonej kopercie naleŜy złoŜyć do dnia 17.12.2012 r. do godz. 9.30  w 
Dziale Zamówie ń Publicznych w siedzibie Zamawiaj ącego, I pi ętro – pok. 102B, który jest 
udostępniony dla wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00. 
 

2. Na swoje Ŝyczenie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia 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. Oferty złoŜone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie 
odwołania, chyba Ŝe opakowanie oferty nie zawiera danych adresowych Wykonawcy, w takim przypadku 
Zamawiający dokona otwarcia opakowania oferty w celu uzyskania danych adresowych wykonawcy i 
zwrócenia oferty. 
 

5. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.  
 

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 17.12.2012 r. w siedzibie Zamawiającego 
w sali konferencyjnej o godzinie 10.00. 
 
III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  
 

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 takŜe termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeŜeli ich 
podanie w ofercie było wymagane. 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni . Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
 
 

1. Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, poprzez 
złoŜenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.  
 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złoŜone w sposób i formie przewidzianych w 
niniejszej Specyfikacji dla złoŜenia oferty, z zastrzeŜeniem, Ŝe koperta zewnętrzna będzie zawierała 
dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” i zostanie podany numer wpływu z potwierdzenia, o którym mowa w 
podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału. 
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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: 
 

 

1. Kryterium cena o wadze 70 % 
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 
 

Ocena punktowa = (najniŜsza cena spośród cen ofert nieodrzuconych/cena oferty ocenianej) x 70% 
 

2. Kryterium parametry techniczne o wadze 30 % 
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór: 
 

Ocena punktowa = (liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej/maksymalna liczba punktów) x 
30% 
 

 

Punkty w kryterium parametry techniczne zostaną przyznane zgodnie z Załącznikiem nr 2 (parametry 
punktowane) do SIWZ. 
Przyjmuje się, Ŝe 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 najwyŜszym 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 moŜe Ŝądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złoŜonej oferty.  
 

JeŜeli złoŜono 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 9 do niniejszej SIWZ. 
 



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

 

Rozdział IX  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
1. Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli 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 przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
• opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
• wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
• odrzucenia oferty odwołującego. 

 

4. Odwołanie powinno: 
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  
- zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, 
- określać Ŝądanie Odwołującego, 
- zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

5. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do 
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie. 
 

6. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 

Rozdział X 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy 
złoŜyli oferty, o: 
 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym 
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym 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. 
 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie wnieść 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie 
wykonawcy, które słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie wykonawca moŜe wnieść w następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
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.). 
 

4. Dokument zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia powinien 
zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty wymaganej 
kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze pisemne 
Ŝądanie, w ciągu 14 dni od otrzymania przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie. 
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5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w pieniądzu ustaloną kwotę 
naleŜy 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 

 

6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

7. Pozostałe 30% zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

  
II. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

III. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Zamawiający wskaŜe termin i miejsce podpisania umowy wykonawcy, którego oferta została wybrana 
w zawiadomieniu o wyborze oferty. 
 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo 10 dni jeŜeli zawiadomienie to 
zostało przekazane w inny sposób, albo w krótszym terminie, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia została złoŜona tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono 
Ŝadnego wykonawcy. 
 

3. JeŜeli 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 Specyfikac ji istotnych warunków zamówienia maj ą 
zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówie ń publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

LISTA ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI STANOWI ĄCYCH JEJ INTEGRALN Ą CZĘŚĆ: 

zał. nr 1 -  formularz oferty  
zał. nr 2 -  opis przedmiotu zamówienia – system monitorowania z centralą intensywnego nadzoru, lampa 
operacyjna, stół zabiegowo-operacyjny 
zał. nr 2a – kosztorys ofertowy 
zał. nr 3 – oświadczenie potwierdzającego spełnianie przez wykonawcę warunków określonych w 
Rozdziale IV pkt. I niniejszej SIWZ wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
zał. nr 4 – wzór wykazu robót budowlanych 
zał. nr 5  – wzór wykazu dostaw 
zał. nr 6 – wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia 
zał. nr 7 – oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową, dokumentacją powykonawczą I 
etapu oraz o przeprowadzeniu szczegółowej wizji lokalnej 
zał. nr 8 – wykaz części zamówienia, których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom 
zał. nr 9 – wzór umowy 
zał. nr 10 -  wzór protokołu dostawy, montaŜu, pierwszego uruchomienia 
zał. nr 11 – wzór protokołu odbioru robót częściowych i protokołu końcowego odbioru robót. 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
          zatwierdził w dniu 29.11.2012 r. :                                       

DYREKTOR 

 
Artur Kamecki 



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

 
 

 

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:. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

 

II. Przedmiot oferty:  
 

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości 
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  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przebudowa i remont Oddziału Kardiologicznego 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”  
SPZOZ  w Warszawie  

 
 
 
 
 

 
 

        [Nr post ępowania: WSPRiTS/ZP/61/12] 
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III. Niniejszym potwierdzam spełnianie przez wykona wcę wymaga ń formalno - 
prawnych, na dowód czego zał ączam nast ępujące dokumenty. 
 
 

1. oświadczenie potwierdzaj ące spełnianie przez wykonawc ę warunków okre ślonych w Rozdziale 
IV pkt. I SIWZ wraz z o świadczeniem o braku podstaw do wykluczenia na podst awie art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru Zamawiającego; …………….……………..… Zał. nr .…...   str.…….. 
 
2. aktualny odpis z wła ściwego rejestru jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp; ……………... 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 za świadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków bądź opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;………………….…………………………………..…...… Zał. nr……..  str.  …………  
 
5. aktualne za świadczenie z wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert…….………………………………………………...……………………….…… Zał. nr……..  str. …………  
 
6. polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 3 000 000,00 PLN 
brutto; ..……………….....……………………………...……………………...……Zał. nr … ….   str. ………..…  

 
7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
na kwotę nie mniejszą niŜ 3 000 000,00 PLN brutto;……………………..…...… Zał. nr……..  str.  …………  

 
8. część sprawozdania finansowego, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanej części, a w przypadku 
wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i naleŜności za ostatni rok obrotowy – min. 3 000 000,00 PLN 
brutto;…………………………..………….…………………………………..…...… Zał. nr…… ..  str.  …………  

 
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 -8 
ustawy wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ……………….. 
………………………………………………………………………………………….Zał. nr……..  str.  …………  

 
10.  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karne go w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 
ustawy wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ……………….. 
………………………………………………………………………………………….Zał. nr……..  str.  …………  

 
11. dokumenty wymienione w rozdziale IV  SIWZ  ust. III pkt. 2 dla wykonawców mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ………...……Zał. nr ……..   str…………  

 
12.  wykaz  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych w 
obiektach ochrony zdrowia o wartości minimum 2.500.000 zł brutto kaŜda, z podaniem ich wartości, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; ………....……Zał. nr ……..   str…………  
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13.  wykaz  wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) dostaw aparatury i 
sprzętu medycznego o wartości co najmniej 250 000 brutto PLN kaŜda, z podaniem ich wartości, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane 
naleŜycie; ………………….……………………...……………………………...……Zał. nr ……..   str…………  
 
14.  wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami; 
…………………………………………………………………………...………...……Zał. nr ……..   str…………  

 
15.  dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane (aktualne za świadczenie  Okr ęgowej 
Izby In Ŝynierów Budownictwa ) do kierowania robotami, co najmniej po jednej osobie w następujących 
specjalnościach: 

- konstrukcyjno – budowlanej; 
- sanitarnej w zakresie: c.o., instalacji wentylacji, instalacji gazowych, instalacji wodociągowych i 

kanalizacyjnych; 
- instalacyjnej urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. ...….… Zał. nr ……..   str…………  
 

16. aktualne świadectwo rejestracji Ministerstwa Zdrowia lub świadectwo dopuszczenia do obrotu lub 
świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię o wyrobie 
medycznym lub deklarację zgodności lub oznaczone znakiem zgodności lub znakiem zgodności CE 
(zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679);…... 
…………………………………………………………………………...………...……Zał. nr ……..   str…………  
 
17. dokument potwierdzający wniesienie wadium; ………………………...……Zał. nr ……..   str…………  
 
18. oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową, dokumentacją powykonawczą I etapu 
oraz o przeprowadzeniu szczegółowej wizji lokalnej, zgodnie z załącznikiem do SIWZ;…………………….. 
…..………………………………………..………………………………………..……….Zał. nr …....   str… ….… 
 
19. 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 Prawo 
zamówień publicznych, w oryginale lub poświadczonej kopii; ……………...……Zał. nr …… ..   str…………  
 
20. jeŜeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazując spełnienie warunków dotyczących wiedzy 
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności 
finansowej, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, Ŝe 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; ……………………………………………………………………...……Zał. nr ……..   str…………  

 
21. wypełniony i podpisany załącznik nr 2  - Opis przedmiotu zamówienia (system monitorowania z 
centralą intensywnego nadzoru, lampa operacyjna, stół zabiegowo-operacyjny);…Zał. nr …..   str…… … 

 
22. wypełnione kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik nr 2a do SIWZ. Wypełnienie kosztorysów 
ofertowych metod ą szczegółow ą; ………………………...………………...……Zał. nr ……..   str…………  
 

IV. Wpłata wadium  
 

 
 
 

1. Forma, w jakiej zostało wniesione wadium: 
 

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

2. Nr konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium: 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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V.  Cena oferty dla przedmiotu zamówienia  
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Warto ść netto 

w PLN 

Stawka(i) i 
warto ść(ci) 

podatku VAT 

Warto ść brutto 
w  PLN 

Roboty budowlane i instalacyjne     

Dostawa aparatury i sprz ętu medycznego: 
- system monitorowania z central ą 

intensywnego nadzoru,  
- lampa operacyjna,  
- stół zabiegowo-operacyjny 

   

ŁĄCZNIE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przebudowa i remont Oddziału 
Kardiologicznego Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” 

SPZOZ  w Warszawie 

   

 
 
 
 
 

VI.  Składaj ąc niniejsz ą ofert ę potwierdzamy, Ŝe zapoznali śmy si ę z 
obowi ązującą w niniejszym post ępowaniu Specyfikacj ą Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy stanowi ącym zał ącznik do 
tej Specyfikacji i w przypadku wybrania naszej ofer ty przez 

Zamawiaj ącego zobowi ązujemy si ę do wykonania przedmiotu 
zamówienia w cało ści i w pełnej zgodno ści z tre ścią ww. Specyfikacji 

oraz ww. wzoru umowy. 

 
OFERTA  z  załącznikami  zawiera  łącznie:  . . . . . . .   ponumerowanych stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
__________________________________ 

                                                                                          data i podpis osoby upowaŜnionej  
                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy
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Z a ł ą c z n i k  N r  2  d o  S I W Z  
 
 
 

  
  
  
  
  

OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA   --  
  

  SYSTEM MONITOROWANIA  
Z CENTRALĄ INTENSYWNEGO NADZORU,  

LAMPA OPERACYJNA,  
STÓŁ ZABIEGOWO-OPERACYJNY   
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE  

 
 

 

SYSTEM MONITOROWANIA Z CENTRAL Ą INTENSYWNEGO NADZORU 
• STACJA CENTRALNA  
• KARDIOMONITORY KOMPAKTOWE TRANSPORTOWO-STACJONARNE 2 SZT. 
• KARDIOMONITORY KOMPAKTOWE STACJONARNE 8 SZT.  

 

Nazwa i typ oferowanego urz ądzenia: …………………………………………………………………………………… .. 
 

Producent/kraj pochodzenia: …………………………………………………………… ………………………………….. 
 

Lp. Parametry techniczne Wymóg 
graniczny 

Potwierdzenie spełnienia 
wymogu/opis parametru 

1 STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA PRACUJ ĄCA W SYSTEMIE PRZEWODOWYM  
I BEZPRZEWODOWYM NA 12 STANOWISK 

1.1 Zasilanie 230 V/ 50 Hz  TAK  

1.2 
Zasilanie awaryjne z zasilacza awaryjnego 
UPS (min 15 min) 

TAK  

1.3 Jednostka centralna stacji monitorowania w 
systemie operacyjnym UNIX 

TAK  

1.4 

Monitory LCD, przekątna ekranu min 19 
cali; 2 stanowiska nadzoru (w tym jedno 
podgląd kopiujący), kaŜde wyposaŜone w 
dwa monitory ekranowe, rozlokowane w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

TAK  

1.5 Drukarka laserowa typu HP TAK  

1.6 Wydruk na standardowym papierze A4 TAK  

1.7 Definiowania raportów przez uŜytkownika TAK  

1.8 
Wyświetlenia informacji ze wszystkich 
monitorowanych stanowisk jednocześnie 

TAK  

1.9 

Połączenie kardiomonitorów ze stacją 
centralnego monitorowania zarówno 
bezprzewodowo (stanowiska mobilne) oraz 
przewodowo (stacjonarne) 

TAK  

1.10 

Komunikacja bezprzewodowa 
kardiomonitorów ze stacją centralnego 
monitorowania oparta na sieci WLAN 
802.11a 

TAK  

1.11 

Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy 
stacją centralnego monitorowania i 
kardiomonitorami umoŜliwiająca inicjowanie 
pomiarów i konfigurację kardiomonitora 
zarówno ze stacji centralnej jak i 
kardiomonitorów 

TAK  

1.12 
MoŜliwość wykorzystania infrastruktury 
bezprzewodowej stacji centralnego 
monitorowania dla innych aplikacji 

TAK  

1.13 

Priorytet przesyłania danych z systemu 
monitorowania centralnego nad innymi 
danymi przesyłanymi w sieci zgodne z 
standardem 802.11e 

TAK  
(podać jakie, 
wskazać w 

dokumentacji 
technicznej) 
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1.14 
Zabezpieczenie danych przesyłanych 
bezprzewodowo zgodnie ze standardami 
WPA2, (AES)/802.11i 

TAK  
(podać jakie, 
wskazać w 

dokumentacji 
technicznej) 

 

1.15 
Wyświetlanie wszystkich alarmów monitorów 
na centrali 

TAK  

1.16 
Konfiguracja alarmów na poszczególnych 
monitorach z poziomu stacji centralnej 

TAK  

1.17 Programowanie hierarchii alarmów TAK  

1.18 
Rejestracja wszystkich parametrów 
monitorowanych 

TAK 
(wymienić) 

 

1.19 

Prezentacja graficzna zindywidualizowanej 
mapy obsługiwanego oddziału na ekranie 
stacji centralnej z przypisanymi stanowiskami 
monitorowania oraz wskazaniem drogi do 
łóŜka pacjenta w przypadku alarmu i alertów 

TAK  

1.20 
MoŜliwość rozbudowy o opcję wymiany 
danych z informatycznym systemem 
szpitalnym 

TAK  

1.21 
MoŜliwość wprowadzenia danych osobowych 
pacjenta 

TAK  

1.22 MoŜliwość wprowadzenia notatek i 
komentarzy 

TAK  

1.23 
MoŜliwość rozbudowy o dalsze stanowiska 
do co najmniej 60 stanowisk 

TAK  

1.24 

Podgląd na ekranie stacji centralnej krzywych 
i parametrów Ŝyciowych pacjentów w trakcie 
transportu wewnątrzszpitalnego w ciągach 
komunikacyjnych, objętych zasięgiem 
monitorowania; bezprzewodowo 

TAK  

1.25 

MoŜliwość obsługi serwisowej Systemu Stacji 
Centralnej, przez centralny kontroler lub/ i 
zdalnie przez modem (w tym np. 
dokonywanie napraw i uaktualnianie 
software) 

TAK/NIE 
(podać jakie, 
wskazać w 

dokumentacji 
technicznej) 

 

1.26 

System powinien posiadać moŜliwość 
zapisywania danych na nośniku 
elektronicznym np. CD-ROM, dysk 
zewnętrzny – masowe urządzenie 
magazynujące USB 

TAK  

1.27 
Wyświetlanie komentarzy i informacji o 
błędach i usterkach 

TAK  

1.28 
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie 
papierowej i elektronicznej 

TAK  

1.29 Paszport techniczny urządzenia 
TAK  

z dostawą 
 

2 KARDIOMONITOR STACJONARNO-PRZENO ŚNY – 2 SZT. 

2.1 
Monitorowanie: EKG 3/5 odprow., SpO2, 
NIBP, 2 kanały temperatury, respiracja 

TAK  

2.2 Prekonfigurowany tryb monitorowania 
dorosłych, dzieci i noworodków 

TAK  

2.3 
Ekran kolorowy LCD/TFT, przekątna min. 8 
cali, rozdzielczość min. 640 x 480 pikseli 

TAK  
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2.4 Min. 4 krzywe na ekranie TAK  

2.5 Prosta intuicyjna obsługa  
TAK 

(podać) 
 

2.6 

Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz oraz 
akumulatorowe, min. 2,0 godziny pracy. 
Akumulatory ładowane automatycznie 
podczas pracy urządzenia. Alarm 
rozładowania akumulatora. 

TAK  

2.7 Komunikacja w języku polskim TAK  

2.8 
Trendy tabelaryczne wszystkich mierzonych 
parametrów min. 5 h 

TAK  

2.9 
Komunikacja ze stacją centralnego  
monitorowania bezprzewodowa w sieci 
WLAN 802.11a oraz przewodowa. 

TAK  

2.10 
Wbudowana karta radiowa 802.11a 
przeznaczona do przesyłu danych 
medycznych 

TAK  

2.11 Trzypoziomowy system alarmów wszystkich 
monitorowanych parametrów 

TAK  

2.12 
Alarmy sygnalizowane optycznie i 
akustycznie ze wskazaniem źródła 

TAK  

2.13 MoŜliwość synchronizacji z defibrylatorem TAK  

2.14 
Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, 
moŜliwość zawieszenia kardiomonitora na 
ramie łóŜka/noszy 

TAK  

2.15 
Automatyczna aktywacja funkcji 
monitorowania po przyłączeniu odp. 
czujnika 

TAK  

2.16 
Zabezpieczenie kardiomonitora przed 
impulsem defibrylującym 

TAK  

2.17 Odporność na urządzenia i upadek min. 50g  TAK  

2.18 EKG/RESP 

2.18.1 
Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG 
wyświetlanych jednoczasowo 

TAK  

2.18.2 Sygnalizacja braku kontaktu elektrod TAK  

2.18.3 
Regulacja głośności sygnalizacji zespołu 
QRS 

TAK  

2.18.4 
Zakres częstości akcji serca minimum 25 - 
300/ min. 

TAK  

2.18.5 
Wzmocnienie sygnału EKG regulowane, 
min. 5 zakresów: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 
mV/cm 

TAK  

2.18.6 
Prędkość przesuwu na ekranie: 12,5; 25; 50 
mm/ sek. 

TAK  

2.18.7 
Pomiar częstości oddechu metodą 
impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz 
krzywa dynamiczna 

TAK  

2.18.8 

Wybór odprowadzenia uŜytego do pomiaru 
oddechu (bez przepinania elektrod) w celu 
dopasowania do róŜnych sposobów 
oddychania: szczytami płuc, przeponą 

TAK/NIE 
(podać) 
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2.18.9 
Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 3 
- 150/ min 

TAK  

2.18.10 
3 zakresy regulacji przesuwu krzywej 
oddechowej 

TAK  

2.18.11 Regulacja amplitudy krzywej oddechowej: 1 
- 4 x 

TAK  

2.18.12 Kontrola bezdechu min. 6 - 30 sekund TAK  

2.18.13 Kabel EKG – 1 szt. TAK  

2.19 Ciśnienie nieinwazyjne NIBP  

2.19.1 
Prezentacja wartości: skurczowej, 
rozkurczowej oraz średniej – alarmy 
ustawiane dla kaŜdej wartości 

TAK  

2.19.2 
Zakres pomiarowy co najmniej od 20 do 260 
mmHg TAK  

2.19.3 

Tryb pracy automatyczny, z 
programowanym minimalnym zakresem 
interwałów od 1 min. do 60 min. oraz tryb 
ręczny (na Ŝądanie) 

TAK  

2.19.4 
Funkcja synchronizacji pomiarów 
ciśnienia sygnałem QRS z kabla EKG w 
celu eliminacji artefaktów 

TAK  

2.19.5 
Funkcja prezentacji wirtualnego słupka rtęci 
na ekranie umoŜliwiająca pomiar ciśnienia 
metodą manualną. 

TAK  

2.19.6 
Funkcja ciągłych pomiarów ciśnienia w 
czasie 5 minut 

TAK  

2.19.7 
Mankiety pomiarowe dla dorosłych – 1 szt. 
standard, 1 szt. rozmiar duŜy na kaŜdy 
kardiomonitor 

TAK  

2.19.8 

Mankiety pomiarowe z portem 
umoŜliwiającym podłączenie 1 lub 2 
przewodów oraz moŜliwością wymiany 
samych opasek 

TAK  

2.20 Pulsoksymetria w technologii umo Ŝliwiaj ącej pomiary przy niskiej perfuzji i odpornej na 
artefakty ruchowe  

2.20.1 Zapis numeryczny saturacji i pulsu TAK  

2.20.2 Zakres pomiarowy saturacji min. 1 – 100 % TAK  

2.20.3 Zakres pomiarowy pulsu min. 25 – 250/ min. TAK  

2.20.4 Zakres krzywej pletyzmograficznej TAK  

2.20.5 
Funkcja synchronizacji pomiarów saturacji 
sygnałem QRS z kabla EKG w celu 
eliminacji artefaktów 

TAK  

2.20.6 
Czujnik wielorazowy typu klips na palec dla 
dorosłych 

TAK  

2.21 Temperatura  

2.21.1 
2 kanały pomiarowe z pomiarem róŜnicy 
temperatur. Jednoczesne wyświetlanie 
wartości T1, T2, T2-T1 

TAK  

2.21.2 
Pomiar temperatury powierzchniowej lub 
głębokiej TAK  

2.21.3 
Zakres mierzonych temperatur min. 0–50°C 
i dokładność pomiaru min 0,1 °C 

TAK  
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2.21.4 
Czujnik temperatury odpowiednio – 1 szt. na 
kaŜdy kanał pomiarowy 

TAK  

2.22 Pozostałe:  

2.22.1 
Wysoka odporność aparatu na uszkodzenia 
(w tym zdolność do wiarygodnych 
pomiarów) w wyniku upadku, uderzeń etc.  

TAK  
(podać jaka, 
wskazać w 

dokumentacji) 

 

2.22.2 

Aparat wyposaŜony w integralny uchwyt, 
umoŜliwiający zawieszenie na ramie łóŜka w 
pozycji umoŜliwiającej nieutrudnioną 
obserwację ekranu kardiomonitora 

TAK  

2.22.3 

Certyfikowane do zastosowań medycznych 
mocowanie ścienne – dla kaŜdego monitora, 
zapewniające łatwy i szybki montaŜ i 
demontaŜ monitora 

TAK  

2.22.4 
Koszyk na akcesoria montowany pod 
monitorem 

TAK  

3 KARDIOMONITOR STACJONARNY, KOMPAKTOWY, PRZYŁÓ śKOWY – 8 SZT. 

3.1 
Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną 
matrycą TFT, z powłoką antyrefleksyjną, kąt 
widzenia 170 stopni 

TAK  

3.2 Przekątna ekranu min 15” TAK  

3.3 
Płaska konstrukcja – maksymalna grubość 
monitora do 90 mm 

TAK  

3.4 Rozdzielczość ekranu min. 1024x768 TAK  

3.5 
Prosta obsługa – wybór funkcji obsługi 
dostępny z jednopoziomowego menu 

TAK  

3.6 Menu obsługi w języku polskim TAK  

3.7 

Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz oraz 
akumulatorowe, min. 2 godz. pracy. 
Akumulatory ładowane automatycznie 
podczas pracy urządzenia. Alarm 
rozładowania akumulatora. Bez 
zewnętrznego zasilacza/transformatora 

TAK  

3.8 
Trendy z min. 24 godzin – moŜliwość 
ustawienia interwału zapisywanych 
danych w zakresie 1 min, 15 min., 1 h, 4h 

TAK  

3.9 
Gniazdo przywołania personelu 
pielęgniarskiego 

TAK/NIE  

3.10 Prezentacja min. 5 krzywych na ekranie TAK  

3.11 
Chłodzenie konwekcyjne – konstrukcja bez 
wentylatora zapewniająca cichą pracę 

TAK  

3.12 
Alarmy trzystopniowe, wizualne i akustyczne 
z moŜliwością zawieszenia 

TAK  

3.13 

MoŜliwość aktualizacji oprogramowania i 
aktywacji dodatkowych funkcji 
diagnostycznych kardiomonitora przez port 
USB 

TAK  

3.14 Zasilanie sieciowe 230V 50Hz  
TAK 

(podać) 
 

3.15 
Zasilanie awaryjne akumulatorowe – czas 
pracy min. 2 godz. 

TAK  
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3.16 
Czas ładowania akumulatora/ów do pełnej 
pojemności – maksymalnie 7 godzin 

TAK  

3.17 

Funkcja STANDBY – moŜliwość 
wprowadzenia monitora w stan uśpienia – 
wyciszenie alarmów przy odłączeniu 
pacjenta od monitora, bez utraty danych 
osobowych pacjenta, spersonalizowanych 
funkcji/poziomów alarmów 

TAK  

3.18 
Port komunikacyjny RJ 45 do komunikacji 
ze stacja centralnego monitorowania 

TAK  

3.19 

Certyfikowane do zastosowań 
medycznych mocowanie ścienne – dla 
kaŜdego monitora, zapewniające łatwy i 
szybki montaŜ i demontaŜ monitora; 
koszyk na akcesoria 

TAK  
(wskazać w 

dokumentacji 
technicznej) 

 

3.20 Waga do 5 kg TAK  

3.21 EKG/respracja  

3.21.1 12 odprowadzeń EKG z interpretacją TAK  

3.21.2 
Diagram wskazujący właściwe podłączenie 
elektrod z sygnalizacją złego kontaktu 
elektrody 

TAK  

3.21.3 
Zakres czynności akcji serca minimum 15 -
300/min. 

TAK  

3.21.4 Analiza arytmii zagraŜających Ŝyciu TAK  

3.21.5 
Pomiar częstości oddechu metodą 
impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz 
krzywa dynamiczna; pomiar 5-140 odd/min. 

TAK  

3.21.6 
Kontrola bezdechu w zakresie od minimum 
6 do 30 sek. 

TAK  

3.22 Nieinwazyjny pomiar ci śnienia t ętniczego krwi NIBP  

3.22.1 Pomiar automatyczny i manualny TAK  

3.22.2 MoŜliwe interwały pomiaru 3-60 minut TAK  

3.22.3 Pomiar oscylometryczny TAK  

3.22.4 

Mankiety pomiarowe z portem 
umoŜliwiającym podłączenie 1 lub 2 
przewodów oraz moŜliwością wymiany 
samych opasek 

TAK  

3.22.5 Zakres pomiaru 15 - 270 mmHg TAK  

3.23 Ciśnienie inwazyjne krwi IBP  

3.23.1 Min. 2 kanały TAK  

3.23.2 Zakres pomiaru -30-300 mmHg TAK  

3.23.3 Dokładność pomiaru 1mmHg lub +/-1% TAK  

3.23.4 Kalibracja manualna lub automatyczna TAK  

3.23.5 Akcesoria pomiarowe dla kaŜdego kanału TAK  

3.24 Pulsoksymetria pomiar przy niskiej perfuzji i odpor ny na artefakty ruchowe Nellcor OxiMax  

3.24.1 Zapis numeryczny saturacji i pulsu TAK  

3.24.2 Zakres pomiarowy saturacji min. 1-100% TAK  
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3.24.3 Zakres pomiarowy pulsu min 20-250/min. TAK  

3.24.4 Zapis krzywej pletyzmograficznej TAK  

3.24.5 Min. 3 wartości czasu uśredniania pomiarów TAK  

3.24.6 Klips palcowy dla dorosłych w komplecie TAK  

3.25 Kapnografia  

3.25.1 Pomiar spektroskopowy TAK  

3.25.2 Pomiar w strumieniu głównym lub bocznym TAK  

3.25.3 
Prezentacja cyfrowa (%) i krzywa 
kapnograficzna 

TAK  

3.25.4 Zakres respiracji 0-150 oddech/min TAK  

3.25.5 
Linie pomiarowe dla pacjentów 
zaintubowanych 

TAK  

3.26 Temperatura  

3.26.1 1 kanał pomiarowy TAK  

3.26.2 
Pomiar temperatury powierzchniowej lub 
głębokiej 

TAK  

3.26.3 Zakres mierzonych temperatur min. 15-45°C TAK   

3.26.4 Dokładność pomiaru 0,1°C TAK   

3.26.5 
Czujnik temperatury odpowiednio – 1 szt. na 
kaŜdy kanał pomiaru temperatury 

TAK  

3.27 Pozostałe  

3.27.1 
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie 
papierowej i elektronicznej 

TAK  

3.27.2 Paszport techniczny urządzenia 
TAK  

z dostawą 
 

4 WARUNKI GWARANCJI 

4.1 Okres gwarancji na aparat min. 24 miesiące TAK  

4.2 
Przeglądy, zgodnie z instrukcja serwisową, 
bezpłatne w okresie gwarancji 

TAK  
  

4.3 
Autoryzowany serwis na terenie Polski. 
Nazwa i siedziba serwisu – podać 

TAK  

4.4 
Gwarancja dostępności części zamiennych 
min. 10 lat od daty dostawy 

TAK  
(podać) 

 

4.5 
Wymiana podzespołu w okresie gwarancji, 
na wolny od wad po 3 nieskutecznych 
naprawach 

TAK  

4.6 
Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h 
(w dni robocze) 

TAK  
(podać) 

 

4.7 
Czas skutecznej naprawy niewymagającej 
importu części nie więcej niŜ 7 dni 
roboczych 

TAK  
(podać) 
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4.8 

Czas skutecznej naprawy wymagającej 
importu części nie dłuŜej niŜ 14 dni 
roboczych. W przypadku wydłuŜającego się 
importu części  - zgoda na aparat zastępczy 
o takich samych lub lepszych parametrach 
technicznych 

TAK  
(podać) 

 

4.9 
PrzedłuŜenie okresu gwarancji przy 
naprawach niesprawnego systemu 
trwających więcej niŜ 3 dni roboczych 

TAK  

 
Nie spełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty. 
 

Wartość systemu monitorowania z central ą intensywnego nadzoru wynosi: 
 
 

(brutto): …………...PLN (słownie zł:……………………...…………...……………………………) 
 
(netto): ……………PLN (słownie zł:…………………………………...……………………………) 

 
 
 
 

__________________ dnia ____.____._________ r. 

 

                     
______________________________ 

                                                                                                       (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
PARAMETRY PUNKTOWANE 

 

 
 

 Parametry punktowane  TAK/NIE Punktacja  

1.25 

MoŜliwość obsługi serwisowej Systemu 
Stacji Centralnej, przez centralny kontroler 
lub/ i zdalnie przez modem (w tym np. 
dokonywanie napraw i uaktualnianie 
software) 

 
Tak – 20 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

(wskazać w dokumentacji) 

2.5 Prosta intuicyjna obsługa  Ekran dotykowy – 20 pkt. 
Inne – 0 pkt. 

2.18.8 

Wybór odprowadzenia uŜytego do pomiaru 
oddechu (bez przepinania elektrod) w celu 
dopasowania do róŜnych sposobów 
oddychania: szczytami płuc, przeponą 

 
Tak – 20 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

(podać) 

3.9 
Gniazdo przywołania personelu 
pielęgniarskiego 

 Tak – 20 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

3.14 Zasilanie sieciowe 230V 50Hz   Wbudowany zasilacz – 20 pkt. 
Zewnętrzny moduł zasilacza – 0 pkt. 

  Maksymalnie: 100 pkt. 

 
 
 
 

__________________ dnia ____.____._________ r. 

 

                     
______________________________ 

                                                                                                       (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE  

 
 

 

LAMPA OPERACYJNA 
 

Nazwa i typ oferowanego urz ądzenia: …………………………………………………………………………………….. 
 

Producent/kraj pochodzenia: …………………………………………………………… ………………………………….. 
 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia  
Wymóg 

graniczny  
Potwierdzenie spełniania 
wymogu/opis parametru  

1 
Jednoczaszowa lampa operacyjna bezcieniowa 
mocowana do sufitu 

TAK  

2 Czasza ze źródłem światła w formie matrycy o 
kolorystyce białej z max. 45 punktów LED 

TAK  

3 
Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą 
sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie 
na czaszy lampy 

TAK  

4 
Regulacja natęŜenia światła w zakresie min. 
5÷100% umieszczona na ramieniu lub czaszy 
lampy 

TAK  

5 
Wymiary zewnętrzne czaszy głównej min. 60 x 70 
cm 

TAK  

6 
Czasza lampy w kształcie wycinka koła o bryle 
zamkniętej, zwartej, łatwej do utrzymania lampy w 
czystości 

TAK  

PARAMETRY ŚWIETLNE 

7 NatęŜenie światła czaszy lampy >=140 [klux] TAK  

8 Temperatura barwowa czaszy lampy >=4500 [K] TAK  

9 
Współczynnik odwzorowania barw czaszy lampy 
CRI >=96 [%] 

TAK  

10 
Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej 
czaszy lampy >=96 [%] 

TAK  

11 

Zakres regulacji, wielkości minimalnej i 
maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu 
operacyjnym czaszy lampy od 200 do 80 mm +/- 10 
mm 

TAK  

12 
Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia 
czaszy lampy (L1 + L2) >= 110 [cm] 

TAK  

13 
Czasza wyposaŜona na obrzeŜu w tzw. brudne 
uchwyty, min. 3 szt. 

TAK  

14 Mocowanie czaszy lampy na 2 ruchomych 
ramionacho łącznej długości min. 170 cm 

TAK  

15 MoŜliwość obrotu ramienia o 360° wokół sufitowego 
punktu mocowania lampy 

TAK  

16 MoŜliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie 
łączącym ramiona 

TAK  

17 
MoŜliwość podnoszenia i opuszczania czaszy 
lampy o 40°+/- 10° na przegubie łączącym ramiona 

TAK  

18 MoŜliwość obrotu czaszy lampy o min. 270° wokół 
osi pionowej 

TAK  
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ZASILANIE  

19 
Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy 
lub ramieniu lampy 

TAK  

20 Napięcie zasilające 230 [V]/ 50-60 [Hz] TAK  

21 
Moc pobierana przez matrycę LED czaszy lampy 
max.60 [W] 

TAK  

22 
MoŜliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku 
awarii zasilania głównego 

TAK  

23 śywotność matrycy LED min. 40 000 godzin TAK  

WYPOSAśENIE DODATKOWE  

24 Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy – 2 szt. TAK  

25 Deklaracja zgodności CE TAK  
 

Nie spełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
 
Wartość lampy operacyjnej wynosi: 
 
 

(brutto): …………...PLN (słownie zł:……………………...…………...……………………………) 
 
(netto): ……………PLN (słownie zł:…………………………………...……………………………) 

 
 
 
 

__________________ dnia ____.____._________ r. 

 

 

                     
______________________________ 

                                                                                                       (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE  

 

 
 

STÓŁ ZABIEGOWO-OPERACYJNY 
 

Nazwa i typ oferowanego urz ądzenia: …………………………………………………………………………………….. 
 

Producent/kraj pochodzenia: …………………………………………………………… ………………………………….. 
 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia  
Wymóg 

graniczny  
Potwierdzenie spełniania 
wymogu/opis parametru  

1 Urządzenie fabrycznie nowe TAK  

2 

Blat w konfiguracji złoŜonej z następujących 
segmentów: 
- segment podgłówka, 
- segment pleców, 
- segment lędźwiowy, 
- segment dzielonych podnóŜków 

TAK  

3 Napęd stołu elektromechaniczny TAK  

4 
Stół mobilny, na 4 duŜych podwójnych kołach o 
średnicy 125 mm, blokada za pomocą dźwigni 
noŜnej 

TAK  

5 
Podstawa stołu w kształcie litery H, zapewniająca 
łatwy dostęp do pacjenta 

TAK  

6 Długość stołu z blatem min. 2150mm TAK  

7 
Całkowita szerokość blatu (z szynami na akcesoria) 
min. 600 mm 

TAK  

8 
Regulacja wysokości min. 610 mm do 940 mm (bez 
materaca) 

TAK  

9 Regulacja oparcia pleców min. -40° do 70° TAK  

10 Regulacja podgłówka min. -45° do 45° TAK  

11 Przechył boczny min. -20° do 20° TAK  

12 Przechył Trendelenburga min. 30° TAK  

13 Przechył Anty – Trendelenburga min. 25° TAK  

14 

Regulacja pilotem i z awaryjnego panelu 
umieszczonego na kolumnie nośnej stołu 
następujących funkcji: 
- zmiana wysokości, 
- przechyły wzdłuŜne, 
- przechyły boczne, 
- regulacja segmentu pleców, 
- przesuw wzdłuŜny min. 310 mm, 
- powrót do pozycji „0” jednym przyciskiem 

TAK  

15 
Regulacja segmentu głowy oraz segmentu 
podnóŜków – ręczna za pomocą spręŜyn gazowych 
z blokadą 

TAK  

16 
Pilot i/lub panel na kolumnie stołu wyposaŜony w 
funkcję stanu naładowania akumulatorów 

TAK  



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

 

17 
Pilot przewodowy w gumowej obudowie (chroni 
pilota przed uszkodzeniem w razie upadku) 

TAK  

18 
W przypadku awarii pilota moŜliwość sterowania 
stołem za pomocą panelu umieszczonego na 
kolumnie stołu 

TAK  

19 
Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG z 
moŜliwością wykonywania zdjęć 

TAK  

20 

Antystatyczne oraz bezszwowe materace odporne 
na środki dezynfekujące, kaŜdy segment 
oddzielnie. Odejmowalne materace min. segmentu 
pleców i siedziska (materac odejmowalny wraz z 
płytą usztywniającą – zapobiega gromadzenia 
nieczystości między materacem a ramą stołu, piny 
mocujące zamontowane w ramie stołu – nie 
dopuszcza się materacy montowanych na rzepy), 
segment siedziska ze specjalnym wycięciem 
ginekologicznym 

TAK  

21 Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej TAK  

22 Zasilanie bateryjne 24V TAK  

23 Udźwig stołu min. 200 kg TAK  

24 WyposaŜenie stołu 
TAK 

podać 
 

25 Deklaracja zgodności CE TAK 
załączyć 

 

26 Gwarancja min. 24 miesiące TAK  
 

Nie spełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
 
Wartość stołu zabiegowo-operacyjnego wynosi: 
 
 

(brutto): …………...PLN (słownie zł:……………………...…………...……………………………) 
 
(netto): ……………PLN (słownie zł:…………………………………...……………………………) 

 
 
 
 

__________________ dnia ____.____._________ r. 

 

 

                                                                      
______________________________ 

                                                                                                       (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Z a ł ą c z n i k  N r  3  d o  S I W Z  

 
 
 

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

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Niniejszym oświadczam, Ŝe ............................................................................................... 
        N a z w a  w y k o n a w c y   

 
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 

2. posiadają wiedzę i doświadczenie:  
2.1 wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w 
obiektach ochrony zdrowia o wartości minimum 2.500.000 zł brutto kaŜda, 
2.2 wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) dostawy aparatury i 
sprzętu medycznego o wartości co najmniej 250 000 brutto PLN kaŜda; 
 

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: 
3.1 dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane (aktualne zaświadczenie  
Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa) do kierowania robotami, co najmniej po jednej osobie 
w następujących specjalnościach: 

- konstrukcyjno – budowlanej; 
- sanitarnej w zakresie: c.o., instalacji wentylacji, instalacji gazowych, instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 
- instalacyjnej urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych 

 

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.  
4.1 w ostatnim roku obrotowym osiągnęli obroty w łącznej kwocie min. 3 000 000,00 PLN brutto, 
4.2 posiadają  środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niŜ 3 000 000,00 
PLN brutto, 
4.3 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej co najmniej na kwotę 3 000 000,00 PLN brutto. 

 
Ponadto oświadczam, Ŝe 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 upowaŜnionej do reprezentowania  Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
   ....................................................................... 
            (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przebudow ę i remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej St acji Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP ZOZ  w Warszawie 

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych w obiektach ochrony 
zdrowia o wartości minimum 2.500.000 zł brutto kaŜda, z podaniem ich wartości, dat wykonania i 
odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone       
  

Nazwa i adres inwestora Opis dostaw, usług lub 
robót 

Termin 
realizacji 

Warto ść, za któr ą był 
odpowiedzialny 

składaj ący 
oświadczenie 

 
 

 
   

    

    

    

    

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

                                                          data i podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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[Nr post ępowania: WSPRiTS/ZP/61/12]                                                                                                                                                 Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

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

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

 
WYKAZ DOSTAW 

 

Lp. Okre ślenie przedmiotu dostawy 
Data wykonania dostawy 

(podać dzień, miesi ąc i rok 
rozpocz ęcia i zako ńczenia)  

Nazwa i adres Odbiorcy Warto ść zrealizowanej 
dostawy 

1.     

2.     

 

 
Uwaga:  Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie dostaw np. referencje 

 
 
 
 
 
 
 

         .................................................................................. 
                                                                                                          data i podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
   ....................................................................... 
            (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW  
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przebudow ę i remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej St acji Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP  ZOZ  w Warszawie  

oświadczamy, Ŝe do realizacji zamówienia przewidujemy przeznaczyć następujące osoby i podmioty, 
które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 

         

Imię i nazwisko 
 

 
 

 

Podmiot  
(nazwa, adres) 

 

 
Kwalifikacje  

 

  

Zakres 
wykonywanych 

czynno ści 

 
 

 

 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

                                                                                 ......................................................................... 
                                                                             data i podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr  7 do SIWZ 

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

OŚWIADCZENIE 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przebudow ę i remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej St acji Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP  ZOZ  w Warszawie  

 
oświadczamy, Ŝe:  
 
1) zapoznaliśmy się z projektami oraz dokumentacją powykonawczą, dotyczącymi realizacji zamówienia i 
nie wnosimy zastrzeŜeń; 
 

2) zapoznaliśmy się z pracami wykonanymi dotychczas w zakresie I etapu postępowania pn. „Przebudowa i 
remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
„MEDITRANS” SP ZOZ  przy ul. Poznańskiej 22, w Warszawie  - III  piętro” (WSPRiTS/ZP/35/10) i nie 
zgłaszamy zastrzeŜeń; 

 

3) przeprowadziliśmy szczegółową wizję lokalną terenu budowy oraz zapoznaliśmy się z zakresem prac 
objętych inwestycją. 
 
 
Potwierdzenie wizji lokalnej przeprowadzonej dnia: …………………………,podpisane przez upowaŜnionych 
pracowników Zamawiającego: 
 
 
 
 
_______________________________                                                                   _______________________________                                                                                      
                   Jerzy Rekosz                                                                                                  Danuta Krasuska-Biernacka 
      Z-ca Dyrektora ds. Medycznych,                                                                                       Główny Specjalista 
  Ordynator Oddziału Kardiologicznego                                                                          ds. Inwestycyjno-Budowlanych                                                                       
                                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
                                                                               .......................................................................... 
                                                      data i podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr  8 do SIWZ 
  
 
  ....................................................................... 
      (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

Przebudow ę i remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej St acji Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP  ZOZ  w Warszawie  

 
podaję wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzę podwykonawcom (jeŜeli dotyczy).  

 

L.p.  Część zamówienia 

1  

2  

3  

 
 

 
 

 
 
 
 
                                                                               .......................................................................... 
                                                      data i podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Z a ł ą c z n i k  N r  9  d o  S I W Z  

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR U M O W Y 
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UMOWA 

 
Zawarta w Warszawie 

w dniu  ............................. 

  
Wojewódzk ą Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ME DITRANS” 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22, działająca 
na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 
oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
0000061291, reprezentowaną przez: 
 
Artura Kameckiego   –     Dyrektora 
 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym”,  
 
a 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
reprezentowanym przez: 
 
..................................................................   -  ................................................................ 
           
zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawc ą", 

 
o treści następującej: 
 
 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: WSPRiTS/ZP/61/12) w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 roku, Dz.U.10.113.759 j.t. („Pzp“) (zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych), ogłoszonego w BZP dnia 30.11.2012 r. Wykonawca  przyjmuje do wykonania 
przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa i remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP ZOZ  w Warszawie“, zawierające 
równieŜ dostawę specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej – stanowiące przedmiot Umowy, 
zgodnie ze złoŜoną ofertą. 

 

§ 2 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1. Strony uzgadniają wartość umowy: 

Roboty budowlane i instalacyjne: 

......................................... PLN z VAT   

       (słownie zł;............................................................................................................................... złotych)  

......................................... PLN bez VAT   

       (słownie zł;............................................................................................................................. złotych) 
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Dostawa aparatury i sprz ętu medycznego (system monitorowania z central ą intensywnego 
nadzoru, lampa operacyjna, stół zabiegowo-operacyjn y): 

......................................... PLN z VAT   

słownie zł;.............................................................................................................................. złotych)  

......................................... PLN bez VAT   

       (słownie zł;............................................................................................................................... złotych) 
 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY: 

......................................... PLN z VAT   

(słownie zł;............................................................................................................................... złotych)  

......................................... PLN bez VAT   

        (słownie zł;............................................................................................................................... złotych) 
 

2. Faktury częściowe za roboty budowlane i instalacyjne będą wystawiane po zatwierdzeniu 
kosztorysów powykonawczych i protokolarnym bezusterkowym odbiorze robót: 

- do 50% realizacji prac II etapu; 
- do 100% realizacji prac II etapu; 
- do 50% realizacji prac III etapu; 
- do 100% realizacji prac III etapu; 

   odebranych protokołem odbioru robót niestwierdzającym jakichkolwiek wad wykonanych robót. 
 
3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie oddzielne płatności za aparaturę i sprzęt medyczny tj.: 

- system monitorowania z centralą intensywnego nadzoru (dostawa w II etapie) 
- lampę operacyjną (dostawa w III etapie) 
- stół zabiegowo-operacyjny (dostawa w III etapie) 

ze względu na inną stawkę VAT. 
 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia za wykonanie prac objętych danym etapem ustala się na 30 dni od 
dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT za dany etap, zgodnie z 
postanowieniami Umowy w tym w szczególności na podstawie kosztorysów ofertowych i 
formularza cenowego. 

 

 
5. Do faktury VAT za dany etap prac Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o 

uregulowaniu wszystkich naleŜności wobec podwykonawców biorących udział w realizacji danego 
etapu prac. 

 
6. Wykonawca wystawia fakturę VAT za dany etap prac po: 

a) dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru 
stwierdzającym w szczególności brak usterek w wykonanych pracach, oraz 

b) pozytywnej weryfikacji kosztorysów powykonawczych dotyczących tego etapu prac, której to 
Zamawiający dokona w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru danego etapu prac, o 
którym mowa w punkcie a) powyŜej. 
 

7. NaleŜność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w Banku ……………………………. 
nr rachunku ………………………………………………………..………………………………………….. 
 

8. Zmiana warunków rynkowych nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia wynikającego 
z Umowy. 

 
§ 3. 

 

WARUNKI WYKONANIA 
 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac i robót objętych Umową określony w 
szczególności w: 
- dokumentacji projektowej  (w tym przedmiarze robót);  
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
i oświadcza, Ŝe posiada w szczególności: niezbędne doświadczenie oraz zasoby do wykonania 
przedmiotu Umowy we wskazanych w niej terminach. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przy pomocy materiałów i 
urządzeń posiadających wszelkie wymagane prawem pozwolenia, zezwolenia i certyfikaty. W 
przypadku zainstalowania przez Wykonawcę urządzeń nie spełniających wszelkich wskazanych 
wymagań prawnych, Zamawiający będzie uprawniony do ich nieodebrania i ich wymiany na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, niezaleŜnie o uprawnień wynikających z § 5 ust. 2 i 3 oraz § 8 ust. 3 lit. b 
niniejszej Umowy. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe podczas wykonywania przedmiotu Umowy będzie dysponował 
osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do wykonania przedmiotu 
Umowy. 

 
4. Mając na uwadze fakt, Ŝe podczas wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiający będzie 

prowadził nieprzerwanie swoją działalność, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 
przedmiotu Umowy w taki sposób, aby nie zakłócać Zamawiającemu moŜliwości wykonywania 
swojej działalności. 

 
5. Zobowiązania objęte Umową Wykonawca zrealizuje zgodnie z obowiązującym prawem w tym Pzp, 

Polskimi Normami, sztuką budowlaną i inŜynierską oraz uwzględniając treści określone 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz.U. 2012, poz. 739 ze zm.) oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
i zgodnie z dokumentacją, przekazaną mu przez Zamawiającego. 

 
 
6. W związku z tym, Ŝe przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac instalacyjnych, a 

Zamawiający dysponuje sprzętem medycznym, który będzie stanowił wyposaŜenie nowego 
oddziału, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac instalacyjnych w taki sposób, aby 
umoŜliwić prawidłowe funkcjonowanie sprzętu medycznego. W szczególności dotyczy to aparatury 
monitorującej podstawowe parametry układu krąŜenia. 

 
7. Do kierowania pracami objętymi Umową Wykonawca wyznacza ………………………...…………….. 
 
8. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

upowaŜnia się w zakresie poszczególnych rodzajów robót: 
- …………………………..…………….…………………….. – w zakresie uzgodnień funkcjonalnych, 
- ………………………………………………...……….……. – w zakresie uzgodnień technicznych. 
 

9. W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu wykonania prac objętych poszczególnymi etapami 
prac, o których mowa w Umowie. 
 

10. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu oświadczeń o stanie 
zaawansowania robót budowlanych i instalacyjnych (procentowo), w terminie raz na 30 dni 
kalendarzowych. 

 
11. Wykonawca moŜe zatrudnić podwykonawców jedynie do realizacji części, a nie całości przedmiotu 

Umowy. Po zawarciu umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu kopię umowy zawartej z podwykonawcą z wyłączeniem części umowy dotyczącej 
cen. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców jak za 
działania lub zaniechania własne. 

 
12. Wykonawca włączy do umów zawieranych z podwykonawcami wszelkie odpowiednie wymagania 

Umowy, które umoŜliwią mu wykonanie prac zgodnie z Umową oraz innych obowiązków 
wynikających z Umowy.  

 
13. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe jeśli w trakcie wykonania robót wyniknie konieczność wykonania 

robót uzupełniających, wykonanie tych robót nastąpi na podstawie protokołu konieczności 
podpisanego przez obie strony. W protokole konieczności strony uzgadniają wynagrodzenie 
Wykonawcy z tytułu wykonania prac uzupełniających, które nie moŜe być wyŜsze niŜ ceny 
jednostkowe zawarte w kosztorysie załączonym do oferty Wykonawcy. 

 
14. W przypadku, gdy powstanie konieczność wykonania robót zamiennych, podstawą ich wykonania 

będzie podpisany przez strony protokół konieczności. W protokole konieczności Strony uzgodnią 
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania robót zamiennych, z uwzględnieniem ceny prac 
pierwotnych wliczonych w wartość umowy. 
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15. JeŜeli w trakcie wykonywania prac wystąpi konieczność wykonania projektu zamiennego dla prac 

lub teŜ wystąpi konieczność zawiadomienia bądź teŜ uzyskania jakiegokolwiek pozwolenia czy teŜ 
uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o upowaŜnienie 
do wystąpienia o niezbędne pozwolenie czy teŜ uzgodnienie w imieniu Zamawiającego, na koszt 
Wykonawcy.  

 
16. Wykonawca podejmie odpowiednie działania w celu ochrony i zapobieŜenia uszkodzeniom 

jakichkolwiek obiektów, co do których istnieje przypuszczenie, Ŝe mogą być zabytkiem, a które 
znajdują się na terenie wykonywania robót lub do niego przylegają. JeŜeli w trakcie wykonywania 
prac zostanie odsłonięta lub ujawniona nieznana rzecz lub obiekt, co do którego istnieje 
przypuszczenie, Ŝe jest zabytkiem, a którego Wykonawca nie mógł w sposób uzasadniony 
przewidzieć, o zaistniałej sytuacji niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie, nie później 
niŜ w terminie 2 (dwóch) dni od powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu i wstrzyma dalsze prace 
aŜ do czasu wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.). 

 
17. Ilekroć, w związku z wykonywaniem Umowy, konieczne będzie uŜycie lub przechowywanie 

materiałów lub urządzeń niebezpiecznych, środków radioaktywnych lub innych materiałów 
niebezpiecznych, Wykonawca zachowa najwyŜszą staranność oraz będzie wykonywał te 
czynności pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego personelu, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

 
18. Wykonawca zapewni naleŜyty stan miejsca prowadzenia robót budowlanych oraz innych prac, w 

szczególności poprzez regularne usuwanie z tych miejsc wszelkich odpadów, nieczystości, gruzu 
oraz innych materiałów podlegających utylizacji. 

 
19. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zachowaniem wszelkich obowiązujących 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i BHP oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska i 
warunków wynikających z wszelkich pozwoleń, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych 
dotyczących wykonywanych robót budowlanych i innych prac. 

 
20. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w związku i 

przy wykonaniu prac objętych Umową. 
 
21. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzerwanego posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niŜ 3.000.000,00 
złotych. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 14 dnia od dnia zawarcia 
Umowy, opłaconą polisę ubezpieczenia, a w jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie 
umowy ubezpieczenia. Co najmniej na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania ubezpieczenia, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą nową polisę ubezpieczenia lub inny dokument 
ubezpieczenia. W przypadku zaniechania tej czynności przez Wykonawcę, Zamawiający moŜe 
bądź zawrzeć w imieniu i na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, bądź odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od upływu terminu ubezpieczenia i Ŝądać od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości brutto Umowy. 

 
22. Dostarczany sprzęt i aparatura medyczna fabrycznie nowe, rok produkcji 2012, instrukcja obsługi w 

języku polskim. 
 
23. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679). 
 

§ 4. 
 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Termin realizacji robót ustala się na:  
 

II etap:  od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego (w tym dostawa systemu 
monitorowania z centralą intensywnego nadzoru) – 6 miesięcy* 
 

Okres minimum 3 miesięcy*, wymagany przez poszczególne słuŜby kontrolne (SANEPID, BHP, 
ppoŜ) w celu uzyskania warunkowego dopuszczenia części oddziału do udzielania świadczeń w 
zakresie kardiologii i przeniesienie pacjentów. 
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III etap:  od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego (w tym dostawa lampy 
operacyjnej i stołu zabiegowo-operacyjnego) – 6 miesięcy* 
 

Natomiast termin zakończenia robót objętych Umową ustala się na dzień: 30.06.2014 r. 
 
2. Zamawiający będzie przekazywał teren wykonywania robót etapami. Pierwsze przekazanie terenu 

wykonywania robót objętych etapem II nastąpi nie później niŜ do 14 dni od daty podpisania 
Umowy.  
 

3. Jednocześnie Zamawiający w związku z prowadzeniem działalności medycznej zastrzega sobie 
prawo zmiany terminów prac budowlano-instalacyjnych w poszczególnych etapach ich realizacji 
poprzez ich wstrzymanie i wydłuŜenie – maksymalnie o trzy miesiące w kaŜdym przypadku, bądź 
teŜ zawieszenie realizacji Umowy zawartej w niniejszym postępowaniu kaŜdorazowo na okres nie 
przekraczajacy trzech miesięcy. 

 
§ 5. 

 

ODBIÓR I PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNO ŚCI 
 

1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 
zamówienia jest protokół odbioru prac budowlanych odnośnie kaŜdego z etapów, którego wzór 
stanowi załącznik nr 5, stwierdzający wykonanie prac bez usterek, uprawniający Wykonawcę do 
wystawienia faktury VAT. 
 

2. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania odbiorów częściowych w rozumieniu art. 654 
Kodeksu cywilnego. 

 
3. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej powykonawczej 

pomieszczeń zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie 
Strony po weryfikacji przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
prac budowlanych, o którym mowa w ust. 1 powyŜej.  

 
4. Protokoły, o którym mowa w ust. 1 i 3 wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT oraz 

oświadczeniem podwykonawców o zapłacie na ich rzecz wynagrodzenia będą stanowić podstawę 
do wypłaty wynagrodzenia umownego za wykonane prace. 

 
5. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić pisemnie gotowość do odbioru na minimum 7 dni przed 

planowanym odbiorem, zaś Zamawiający w ww. terminie zobowiązany będzie przystąpić do 
czynności odbiorowych, pod warunkiem Ŝe prace objęte umową zostały zakończone.  

 
6. W przypadku stwierdzenia, Ŝe prac nie zakończono, Zamawiający poinformuje pisemnie 

Wykonawcę, zaś zgłoszenie do odbioru uwaŜać się będzie za niedokonane. 
 

7. Prawo własności do dostarczanego w ramach Umowy specjalistycznego sprzętu i aparatury 
medycznej, przejdzie z Wykonawcy na Zamawiającego, wolne od zastawów i innych obciąŜeń, w 
jednym z poniŜszych terminów, w zaleŜności od tego, który przypadnie jako pierwszy: a) w dniu 
wystawienia protokołu odbioru, b) gdy sprzęt lub aparatura zostaną zamontowane na terenie 
budowy, c) w dniu odstąpienia od Umowy. 

 
8. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia prac do momentu wystawienia protokołu 

odbioru. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wad czy usterek w pracach w okresie, w którym 
Wykonawca ponosi ryzyko, Wykonawca naprawi taką wadę czy usterkę na własny koszt i własne 
ryzyko. Przeniesienie ryzyka nie będzie miało wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
nienaleŜytego wykonania jego obowiązków wynikających z Umowy. 
 

§ 6. 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 
 

1. Wykonawca na wykonanie prace udziela ……. miesięcznej gwarancji, waŜność której liczona 
będzie od dnia odbioru robót objętych poszczególnymi etapami. 
 

2. W przypadku, gdy naprawa urządzenia wymaga jego deinstalacji, Wykonawca zapewni na czas 
naprawy urządzenie zastępcze. 
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3. W przypadku, gdy w ramach gwarancji Wykonawca wymieni jakiekolwiek urządzenie, okres 
gwarancji dla tego urządzenia biegnie od początku. W przypadku trzykrotnej naprawy urządzenia, 
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego urządzenia na nowe. 

 
4. W ramach uprawnień gwarancyjnych, w przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę 

dokonania naprawy gwarancyjnej w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub 
w razie niedotrzymania ustalonego terminu naprawy, Zamawiający będzie uprawniony do 
powierzenia wykonania takiej naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, podmiotowi trzeciemu i 
potrącenia wynagrodzenia podmiotu trzeciego z zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy lub 
z innych naleŜności Wykonawcy. 

 
5. Wykonawca przeprowadził szczegółowe oględziny terenu budowy i oświadcza, Ŝe teren budowy 

jest odpowiedni dla wykonywania obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie. 
 

6. Wykonawca jest zobowiązany  niezwłocznie, w terminie nie dłuŜszym niŜ 5 dni zawiadomić 
Zamawiającego o zauwaŜonych błędach w przekazanych mu przez Zamawiającego dokumentach. 
Wyjaśnienie tych błędów odbędzie się pomiędzy Projektantem, Zamawiającym oraz Wykonawcą 
prac, bez szkody dla terminu wykonania przedmiotu Umowy w poszczególnych etapach zgodnie z 
art. § 4 Umowy. 

 
7. Zamawiający nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności związanej z usuwaniem wad w dokumentacji 

przekazanej Wykonawcy.  
 

§ 7. 
 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania 
prac opisanych w § 4 Umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za kaŜdy dzień 
opóźnienia w wykonaniu prac w ramach poszczególnych etapów. 
 

2. Łączna maksymalna kwota kar umownych naleŜnych na podstawie Umowy nie moŜe przekroczyć 
limitu 20% wartości netto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 

 
3. ZastrzeŜenie kar umownych, o których mowa w niniejszym § 7 nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego do Ŝądania odszkodowania przewyŜszającego wysokość kar umownych.  
 

4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym w Umowie terminie, 
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za kaŜdy dzień zwłoki. 

 
§ 8. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający moŜe aŜ do zakończenia realizacji przez Wykonawcę III etapu prac, nie później niŜ 
do dnia 30.06.2014 r., odstąpić od Umowy. 
 

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złoŜone na piśmie i staje się skuteczne z chwilą, w 
której Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią. 

 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyŜej, w 

szczególności: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w takim 
przypadku Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o takich okolicznościach; 

b) gdy Wykonawca zaprzestanie wykonywania Umowy przez okres kolejnych [30] dni lub 
opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Umowy przekracza łącznie [90] dni; 

c) w przypadku, gdy Wykonawca utrudnia lub uniemoŜliwia wykonywanie przez nadzór inwestorski 
jego obowiązków; 

d) w razie wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z jej postanowieniami, 
obowiązującymi przepisami i standardami lub zasadami sztuki budowlanej lub inŜynierskiej; 

e) w razie wydania niezaleŜnej od Zamawiającego decyzji administracyjnej nakazującej 
zaprzestania prowadzenia prac; 
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f) w razie, gdy Wykonawca stanie się niewypłacalny lub zaprzestanie terminowo zaspokajać 
swoje zobowiązania lub właściwy organ podejmie uchwałę o likwidacji lub zbyciu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

g) gdy którekolwiek z oświadczeń Wykonawcy złoŜone w niniejszej Umowie jest lub okaŜe się 
nieprawdziwe. 
 

4. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty 
Wykonawcy wynagrodzenia za roboty zrealizowane zgodnie z Umową na warunkach określonych 
w Umowie. 

 
6. Na wypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

współpracować z Zamawiającym, aby zapewnić niezakłóconą i sprawną kontynuację realizacji 
przedmiotu Umowy po odstąpieniu od niej przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności do zabezpieczenia terenu budowy tak, aby umoŜliwić 
inwentaryzację i kontynuację prac przez Zamawiającego. W przypadku, jeŜeli Wykonawca nie 
zabezpieczy terenu robót w rozsądnym terminie, Zamawiający będzie miał prawo zabezpieczenia 
takich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy, a procedurę przewidzianą w § 6.4 stosuje się 
odpowiednio. 

 
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przeniesienia, bez 

zbędnej zwłoki, praw i obowiązków z umów zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami, 
usługodawcami i dostawcami jak równieŜ do przeniesienia na Zamawiającego praw z gwarancji i 
innych zabezpieczeń udzielonych w związku z tymi umowami. Ponadto niezwłocznie po 
odstąpieniu, nie później niŜ w terminie 7 dni od dnia odstąpienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

 

a) przekazania wszelkiej dokumentacji umoŜliwiającej dalsze kontynuowanie realizacji projektu 
przez Zamawiającego, w tym dokumentacji projektowej nawet jeŜeli nie została jeszcze 
ukończona; 

b) przekazania kopii umów zawartych z podwykonawcami i dostawcami w których zawarte zostały 
postanowienia o cesji praw i zobowiązań z tych umów na Zamawiającego; 

c) przekazania kompletu posiadanej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (o ile taka będzie 
sporządzana), instrukcji montaŜu i instrukcji eksploatacji producenta dostarczonych wraz ze 
zrealizowanymi dostawami na potrzeby projektu; 

d) przedstawienia wykazu wszystkich aktualnie prowadzonych prac obiektowych ze szczególnym 
wskazaniem prac, których kontynuacja ze względów technologicznych nie moŜe zostać 
przerwana. 

 
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego postanowienia Umowy odnośnie kar 

umownych, odszkodowania, poufności oraz zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy 
pozostają w mocy. 

 
§ 9. 

 

ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej Umowy wniósł do Zamawiającego zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie wykonawcy, 
które słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

 
2. Zabezpieczenie Wykonawca wniósł w następującej formie [naleŜy wybrać odpowiednio]: 
 

• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
• gwarancjach bankowych,  
• gwarancjach ubezpieczeniowych,  
• 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. 2007, Nr 
42, poz. 275 z późn. zm.). 

 
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatniego etapu 
prac. 
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4. Pozostałe 30% zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§ 10. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności, w sposób zgodny z obowiązującym prawem. 
 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia niŜej wymienionych zmian postanowień umowy, 
zgodnie z art. 144 Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, tj.: 
- zmian dotyczących terminów płatności, 
- zmian wysokości wynagrodzenia wynikających ze zmiany przepisów prawa, 
- zmian organizacyjnych dotyczących stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, 
zmiany osób do kontaktu między stronami itp., 
- przedłuŜenia terminu obowiązywania umowy w sprawie zamówienia, na skutek przedłuŜającego 
się postępowania, 
- zmian warunków umowy w sprawie zamówienia na korzystniejsze dla Zamawiającego, 
wynikające ze zmiany przepisów prawa lub zmiany technologii lub sztuki budowlanej wykonywania 
przedmiotu Umowy. 

 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową ma zastosowanie prawo polskie w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Pzp. 
 

4. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, ewentualne cesje 
naleŜności mogą nastąpić wyłącznie po wyraŜeniu pisemnej zgody przez podmiot, zgodnie z art. 
54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 
654). 

 
5. KaŜda ze Stron zapewnia, Ŝe zachowa w tajemnicy wszelkie ujawnione im poufne informacje, a w 

tym informacje: 
a) dotyczące warunków lub postanowień Umowy; 
b) informacje, w tym informacje techniczne, które zostaną ujawnione lub udostępnione Stronie 

przez drugą Stronę w związku z Umową bądź teŜ w których posiadanie strona weszła (bez 
względu na sposób) w trakcie wykonywania Umowy; 
 

oraz zobowiązuje się nie wykorzystywać powyŜszych informacji poufnych w celach innych niŜ 
związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy, jak równieŜ w Ŝaden sposób nie ujawniać 
informacji poufnych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

 
6.    Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

Stron. 
 
7.    Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące wyniknąć z realizacji Umowy rozstrzygane będą przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

Wykaz załączników do Umowy: 
1. kosztorys ofertowy; 
2. opis przedmiotu zamówienia (system monitorowania z centralą intensywnego nadzoru, lampa 

operacyjna, stół zabiegowo-operacyjny) 
3. harmonogram prac; 
4. wzór protokołu dostawy, montaŜu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru 

końcowego 
5. wzór protokołu odbioru robót częściowych i protokołu końcowego odbioru robót. 
 

          Za Zamawiającego 
 

                                                         Za Wykonawcę  

           Podpis  
 
 
 
_________________ 

                  Podpis  
 
 

       
_________________ 
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Załącznik Nr 10 

(załącznik do umowy nr 4) 

 
PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAśU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, 

SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO 
 
Dotyczy umowy nr_________________ z dnia  _________________                            
 

CZĘŚĆ A – DOSTAWA  

W dniu dzisiejszym dostarczono do ................. ................................................wyr oby z 
niezbędnym oprzyrz ądowaniem: 
 

Pozycja 
załącznika do 

umowy 
Nazwa wyrobu zgodnie z załącznikiem do umowy 

Dostarczona 
ilość 

Wartość brutto 
w PLN 

1. 2. 3. 4. 

    

 

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

 

__________________________________________ 

                                                                                  (podpis osoby upowaŜnionej przez Zamawiającego) 

 
CZĘŚĆ B – MONTAś I PIERWSZE URUCHOMIENIE 

 
Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały*  montaŜu. 
Stwierdzam, Ŝe dokonano prawidłowego montaŜu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z 

poniŜszym postanowieniem 
 

Miejsce montaŜu Ilość zamontowanych urządzeń 

 
 

 

 
Opisane w części A wyroby wymagały*/ nie wymagały*  dokonania pierwszego uruchomienia. 
Stwierdzam, Ŝe 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 upowaŜnionej przez Zamawiającego) 
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CZĘŚĆ C – SZKOLENIE PERSONELU 
 
Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie dzi ałania i obsługi wyrobu opisanego 
w części A. 
 

Nazwa wyrobu Ilość przeszkolonych osób 
Potwierdzenie dokonania 

szkolenia 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

 

__________________________________________ 

                                                                                     (podpis osoby upowaŜnionej przez Zamawiającego)   
 
 
 

CZĘŚĆ D – ODBIÓR KOŃCOWY 
 
Stwierdzono terminowe/nieterminowe wywi ązanie si ę Dostawcy z postanowie ń zawartej z 

nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w cz ęści A. 

 

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ________ dni. 

 
 
 
 

     DOSTAWCA                                                          ZAMAWIAJ ĄCY 
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                                              Załącznik Nr 11 
(załącznik do umowy nr 5) 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT CZ ĘŚCIOWYCH 

 
Sporządzony dnia ………………………….. 

 
W okresie: od dnia ………………………….. do dnia ………………………….. 
 
Sporządzony przy udziale przedstawicieli: 
 
Inwestora: …………………………….…………….……….…        Pana(i): ……………………….……………… 

Generalnego wykonawcy:……………………….………..….        Pana(i): ……………..……….…….….……… 

Podwykonawcy: ……………………………….…………..….        Pana(i): ……………….…………..………….. 

Innych członków: ……………………………….…………..…        Pana(i): …………………...………..………… 

                                                                                         Pana(i): ……………….…………….………… 

                                                                                           Pana(i):…………………..……….…………… 

Komisja stwierdza co następuje: 
 

1. Zakres wykonanych robót  objętych   protokołem jest zgodny z zapisami w księdze obmiarów. 
 
2. Na podstawie niniejszego protokółu odebrano następujące rodzaje robót: 

 

 
3. Roboty ujęte wyŜej zostały wykonane zgodnie z projektem. 

 
Podpisy komisji:                                                     

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………..                                      

Nazwa elementu 
lub cz ęści 

obiektu 

Warto ść wg 
ryczałtu lub 
kosztorysu 

wykonawczego 
(netto) 

Potrącono w 
koszt. wyk. z 
tytułu wad 
trwałych 

Jako ść 
wykonanych 

robót 

Uwagi i 
zastrze Ŝenia 

stron 

     

    
 
 
 

Wartość bez  VAT     

VAT…..%     

Wartość robót z 
podatkiem VAT 
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PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU ROBÓT 

 
sporządzony  od dnia ………….……………………………… do dnia ………………………………………… 
 
1. Zamawiający   .....................................................................................................................................  
 
2. Wykonawca   .......................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................  
 
3. Umowa i aneksy (nr, z dnia):   .............................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................  
 
4. Przedmiot umowy:   .............................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................  
 
5. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
 
Komisja w składzie: 
 
Przedstawiciele Wykonawcy: 1.  .............................................................  

 2.  .............................................................  

 3.  .............................................................  

 4.  .............................................................  

 
Przedstawiciele Zamawiającego: 1.  .............................................................  

 2.  .............................................................  

 3.  .............................................................  

 4.  .............................................................  

przy współudziale Przedstawicieli 
przyszłego uŜytkownika: 1.  .............................................................  

 2.  .............................................................  

 3.  .............................................................  

 4.  .............................................................  

stwierdziła co następuje: 
 
5.1. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu  ............................. powiadomił Zamawiającego 

o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. 
 
5.2. Inspektorzy nadzoru wpisani do Dziennika Budowy w dniach ....................... potwierdzili gotowość do 

odbioru. 
 
5.3. Przedmiot umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym w umowie. 

 
Ilość dni opóźnienia wynosi ......................................... 
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5.4. W przypadku opóźnienia podać przyczyny: 
 

a) powstałe z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy  (jakie)  .................................................................  

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

b) powstałe z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego  (jakie)  ...........................................................  

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

c) niezaleŜne od ww. stron  (jakie)  .....................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  
 
5.5. W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia, podać ilość dni i wysokość 

naleŜnych jednej ze stron kar umownych 
 
  .............................................................................................................................................................  

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

  .............................................................................................................................................................  
 
5.6. Przekazany Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawiera: 
 

a)   oryginał dziennika budowy – tak* / nie* 
 

b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy wg załącznika nr 1 do 
niniejszego protokołu: kompletną* / niekompletną * - wymienić brakujące: 

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

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

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

c) protokóły odbioru robót branŜowych pod względem technicznym: tak* / nie* - wymienić brakujące 

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

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

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

d) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia: tak* / nie*- wymienić brakujące:  

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

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

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

e) wymagane przepisami, protokóły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i 
sprawdzeń: tak* / nie * - wymienić brakujące:  

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

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

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

 
f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą: tak* / nie* . 
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g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem bu-
dowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu 
budowy, a takŜe sąsiedniej ulicy, nieruchomości: tak* / nie*. 

 

W przypadku zmian opisanych w punkcie h), oświadczenie Kierownika Budowy powinno być za-
twierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony. 
 
h) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków 

pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 
projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem: 

  wymagane* / nie wymagane* 
  dostarczył* / nie dostarczył* 

 
i) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy według załącznika nr 2 do niniejszego 

protokółu: tak* / nie*. 
 
j) inne (podać jakie) : tak* / nie* 

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

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

5.7. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały* / nie zostały* zakończone: 
– jeśli nie, wymienić roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu umowy: 

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

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

– jeśli tak, wymienić usterki stwierdzone podczas przeglądu wykonanych robót w terenie: 

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

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

5.8. Teren budowy został uporządkowany: tak* / nie* 
 – jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy ........................................ 

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

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

 – jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół 
przekazania terenu. 

 
6.* W związku ze stwierdzeniem, Ŝe roboty stanowiące przedmiot umowy nie zostały zakończone lub 

elaborat powykonawczy jest niekompletny albo stwierdzono usterki, Zamawiający odmawia 
dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokółu końcowego odbioru robót oraz wyznacza nowy 
termin odbioru na dzień ............................. . 

 Do tego czasu Wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w pkt. 7 braki*/ usterki* bez 
dodatkowego wzywania. 

 
W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokółu naleŜy skreślić, a protokół podpisać. 
W przypadku przerwania odbioru po raz drugi, Zamawiający przystąpi do naliczania kar umownych. 
 
7.* Po ustaleniu, Ŝe stwierdzone usterki* / wady* nie uniemoŜliwiają uŜytkowania przedmiotu umowy, 

odstępuje się od ich usunięcia i obniŜa się wynagrodzenie o kwotę:  
 

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

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

      (podać wielkość kwoty i podstawę jej wyliczenia) 
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8.* W związku ze stwierdzeniem, Ŝe roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone, 
elaborat powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono usterek*/ stwierdzone wady i usterki 
usunięto* lub za zgodą stron odstąpiono od ich usunięcia i obniŜono z tego tytułu wynagrodzenie*, 
Zamawiający dokonuje z dniem ............................... odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
9. PowyŜszy protokół wraz z protokółem przekazania przez Wykonawcę terenu zajmowanego pod 

zaplecze budowy stanowi podstawę do zwrotu, w ciągu 30 dni od daty ich spisania, określonej w 
umowie części zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
10. Okres gwarancji jakości ustala się na ............ miesięcy od daty podpisania niniejszego protokółu. 
 
11. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie 

............ miesięcy od dnia podpisania niniejszego protokółu. 
 
12. Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Zamawiającego corocznie począwszy 

od .............................. 
 
13. W okresie rękojmi do dnia .............................. zostanie na wniosek Zamawiającego zwołany osta-

teczny odbiór robot. 
 
14. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym. 
 
15. Protokół ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego będzie stanowił podstawę do zwolnienia 

przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia dokonania odbioru ostatecznego pozostałej części 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub 
gwarancji jakości . 

 
 
Na tym protokół zakończono. 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1.  ...............................................................  

2.  ...............................................................  

3.  ...............................................................  

4.  ...............................................................  
 
Przedstawiciele Wykonawcy: 

1.  ...............................................................  

2.  ...............................................................  

3.  ...............................................................  

4.  ...............................................................  

przy współudziale Przedstawicieli przyszłego UŜytkownika: 

1.  ...............................................................  

2.  ...............................................................  

3.  ...............................................................  

4.  ...............................................................  

 
* niepotrzebne skreślić 


