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ROZDZIAŁ I 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiającym jest Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny  

im. św. Jadwigi ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 
2. Tel. (77) 54 14 241, fax (77) 54 14 237. 
3. Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.25 – 15.00. 
4. Adres strony internetowej:  www.wszn.opole.pl. 
5. E-mail: sekretariat@wszn.opole.pl 
6. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: P/15/2016 

 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.- Dz. U. 2016 r. poz. 831 i 1020), zwanej 
dalej ustawą  

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
 

 
ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa angiografu dwupłaszczyznowego model INNOVA 
3131IQ prod. GE Heathcare znajdującego się w pracowni Ośrodka Wczesnej Interwencji 
Neuroradiologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi 
ul. Wodociągowej 4 w Opolu, przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Szczegółowy 
opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu, stanowiącym załącznik nr 1A do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązuje się do:  
- wykonywania planowych przeglądów okresowych wyrobów medycznych objętych umową zgodnie z 

zaleceniami producenta; 
- wykonywania napraw wyrobów medycznych objętych umową;  
- zapewnienia określonych przez Zamawiającego czasów przystąpienia do naprawy oraz usunięcia 

zgłoszonych awarii. 
2.1  Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane w pkt 2 będą w 

okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

2.2 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę 
zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi czynności opisane w pkt 2. W tym 
celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kopie umów nie 
powinny zawierać wysokości wynagrodzenia (dane zakryte przy kopiowaniu). Muszą wskazywać, 
że umowa obowiązywała w okresie realizacji zamówienia. Nie jest wymagane wskazanie 
wymiaru etatu/godzin pracy. 

2.3 Nieprzedłożenie do wglądu przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z 
pracownikami świadczącymi czynności opisane w pkt 2 w terminie wskazanym przez 

http://www.wszn.opole.pl/
mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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Zamawiającego zgodnie z pkt 2.2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę. 

2.4 W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą 
bądź osobami o których mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań 
zmierzających do zatrudnienia nowej osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania swoich działań oraz przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu. 

2.5 Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi serwisowe na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 
chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 
Pracowników świadczących usługi serwisowe na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu.  

3. Świadczone usługi powinny być wykonywane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa a 
w szczególności zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o wyrobach medycznych. 

4. Opis przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 
5. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego; 
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

7. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Umowa ramowa – Zamawiający nie przewiduje. 

10. Aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje. 

 

ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Wymagany termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia 

(podpisania umowy). 

 
ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w ustawie, oraz wymagania 
określone w SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1 Nie podlegają wykluczeniu brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie 
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w 
załączniku nr 3. 

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnego warunku  
w tym zakresie, Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 
wykluczeniu, załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnego warunku  
w tym zakresie, Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 
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Prawo zamówień publicznych. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 
wykluczeniu, załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie, potencjał techniczny Wykonawcy lub osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia). W celu oceny spełniania powyższego warunku 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej 2 umowy polegające na 
obsłudze serwisowej aparatury medycznej produkcji GE wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty. W przypadku usług rozliczanych w walutach innych niż Złoty Polski, 
Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany walut 
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany, jako termin rozpoczęcia 
wyliczanych usług. Przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) usługi należy rozumieć 
doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru usług.  

 
ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi 

dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca: 

a. nie podlega wykluczeniu; 
b. spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. OŚWIADCZENIA, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej 

wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w załączniku nr 3 i 4 do 
niniejszej SIWZ. 

 
UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 
ustawy. 

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

c) Wykazu usług wykonanych lub wykonywanych (o których mowa w rozdziale V pkt. 1.2 c),  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej 2 umowy 
polegające na obsłudze serwisowej aparatury medycznej produkcji GE wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy usługi zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie. 

d) Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba 
występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych 
do oferty dokumentów. 

e) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby realizował 
zamówienie obejmujące serwis, naprawy i przeglądy poprzez minimum 1 osobę zatrudnioną 
na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- 
kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z póżn. zm.). Osoba ta musi otrzymywać 
wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia 
minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (t.j. Dz. U. z 201 5 r. poz. 2008, z późn. zm.)  

Wykonawca nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi 
Zamawiającemu listę minimum 1 osoby która będzie realizowała zamówienie w zakresie 
serwisu, napraw i przeglądów. 
 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa 
w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ 
dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  
w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.  

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów. 
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UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
(Dz. U poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 

ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty. 
2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca. 
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

postępowania określonym w SIWZ tj. P/15/2016. 
4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: jest  referent  

ds. zamówień publicznych Justyna Kotyś-Bęben, tel. 77/5414241, fax 77 54 14 237. 
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  
do składania ofert. 

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem 
sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszym rozdziale. Pismo o wyjaśnienia treści  SIWZ ma 
mieć dopisek: Zapytanie do SIWZ P/15/2016  „Usługa serwisu zestawu do angiografii INNOVA 
3131IQ firmy GE Healthcare” 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie 
niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację  
na stronie internetowej. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Wpływ pisemnych dokumentów oraz ofert potwierdzany będzie na życzenie Wykonawcy przez 
upoważnionego pracownika Sekretariatu Zamawiającego. 

12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłoczne 
potwierdzona pisemnie. 

13. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane  
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
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ROZDZIAŁ VIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 
ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert art.85 ust.5 ustawy PZP. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania w 
trybie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy. 

 

ROZDZIAŁ X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Wykonawcy zobowiązania są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaną 

ofertą zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Oferta jest dokumentem sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanym zgodnie  

z zasadami reprezentacji wykonawcy. 
3. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 
4. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e  

do reprezentowania Wykonawcy.  
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić 

na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 
6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - według załącznika nr 1; 
b) Wypełniony i podpisany formularz – według załącznika nr 1A; 
c) Oświadczenia Wykonawcy– według załącznika nr 3 i 4. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, etc. powinno być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, podpisane lub parafowane przez wykonawcę i 

trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 Ustawy o zwalczeniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z paź. zm.), winne być opatrzone napisem  
„zastrzeżone”, nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone w 
odrębnej kopercie; Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Prawa. 
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13. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu w Sekretariacie 
Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób :  

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi 

          ul. Wodociągowa 4 

              45-221 Opole 

z dopiskiem: Oferta na: P/15/2016 ,, Usługa serwisu zestawu do angiografii INNOVA 3131IQ firmy GE 
Healthcare” 

Nie otwierać przed dniem 07-12-2016.r., godz. 10.30. 

 
14. Opakowanie, w którym znajduje się oferta również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

15. Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  
że wpłyną one do siedziby Zamawiającego, SEKRETARIATU, w godzinach jego pracy (czynny od godz. 7.25 
do 15.00) do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do 
innych komórek organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w 
wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o 
złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

16. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu. 

 
ROZDZIAŁ XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego   
im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,  45-221 Opole do dnia 07-12-2016 r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:30 w budynku administracyjno - hotelowym  
na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT),ul. Wodociągowa 2, 45-221 Opole. 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Zamawiający dokonuje otwarcia ofert według zasad wynikających z art. 86 Prawa. 
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, na zasadach określonych w art.84 ust. 2 ustawy. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 

ROZDZIAŁ XII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
1. Cena powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia, podatek od towarów i usług (VAT) oraz wszystkie 

inne pozostałe koszty realizacji zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać również wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia wynikające wprost jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania 
nr.: ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze. Koszty dojazdów, dostawy itp. 

2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
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3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak 
obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje 
odrzucenie oferty. 

5. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy nie będą podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy. 
Cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 
ROZDZIAŁ XIII 

OPIS KRYTERIÓW,KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 
a) Cena - 60% 
b) Czas reakcji Wykonawcy - 40% 

 
Sposób obliczania wartości punktowej: 
Kryterium ceny - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostali oferenci 
odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 
 
 

najniższa zaoferowana cena brutto 
C=----------------------------------------------------------------- x 60pkt 

cena brutto oferty badanej 
 
Kryterium czas reakcji Wykonawcy - punktacja za poszczególne parametry: 

a) do 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia – 40 punktów / 40% 
b) do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia – 20 punktów / 20% 
c) powyżej 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia – 0 punktów / 0% 
 

Przez czas reakcji Wykonawcy Zamawiający rozumie przystąpienie do naprawy przez Wykonawcę , licząc od 
momentu przekazania zgłoszenia. 
 

1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
 

L=C+T 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 
T – punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji Wykonawcy”. 

 
2. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny 

ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli 
powyżej. 

3. Ocena punktowa w kryterium „Czas reakcji Wykonawcy” dokonana zostanie na podstawie oferty wykonawcy 
– zaoferowany czas reakcji Wykonawcy. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 
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6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona 
wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 
 

ROZDZIAŁ XIV 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ XV 
ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

 
1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób 

ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny 
ofert. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP.  

 
ROZDZIAŁ XVI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
ustawy z dnia 24 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1020). 

ODWOŁANIE 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp. 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego  
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

SKARGA DO SĄDU 
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 
kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Formularz opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1A; 
3. Wzór umowy  – załącznik nr 2 
4. Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3 i 4; 
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5; 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

P/15/2016  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEG 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………....……. 
 
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………… 
 
NIP ………………………..      Regon…………………………. 
 
Telefon ……………………     Faks …………………………... 
 
Email ………………………………………. 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym……………………………………………………….. 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. 
Jadwigi ul. Wodociągowej 4,  45 – 221 Opole. 
 

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „Usługę serwisu zestawu do angiografii INNOVA 
3131IQ firmy GE Healthcare” nr sprawy P/15/2016 

1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę : 
 
NETTO - .............................. PLN , …PODATEK VAT …………% ,    BRUTTO - ............................. PLN, 
 
Słownie - wartość netto .................................................................................................................. 
Słownie - wartość brutto................................................................................................................. 

 
Miesięczne wynagrodzenie netto z tytułu wykonywania umowy................................................PLN 
Miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu wykonywania umowy...............................................PLN 
 

Ceny podane w pkt. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

Nr rachunku Wykonawcy : ..................................................................................................... 

 

2 Wymagany termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.  

 
Oświadczenia : 
1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku awarii naprawić aparat z użyciem części zamiennych 

do …....dni (**max 3 dni) licząc od chwili uzyskania akceptacji kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca 
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zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu napraw bieżących nie później niż 48 
godzin od chwili zgłoszenia usterki. 

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku awarii naprawić aparat z użyciem  
części zamiennych sprowadzanych z zagranicy do ......dni (**max 5 dni) licząc od chwili uzyskania 
akceptacji kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 
Zamawiającemu kosztorysu napraw bieżących nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki. 

4. Wykonawca zapewni reakcję ze strony serwisu rozumianą, jako podjęcie naprawy w ciągu 
………….(**max 48 godzin roboczych)  patrz rozdział XIII kryterium oceny ofert* 

5. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają określone przez 
wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba, skierowana przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 

6. Usługi serwisowe świadczyć będzie: 
Nazwa i adres   …………………………………………… 

Osoba do kontaktu  …………………………………………… 

Nr telefonu / nr faksu  …………………………………………… 

e-mail:    …………………………………………… 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
8. Oświadczam/y, iż formularz oferty w postępowaniu wraz z dołączonymi dokumentami jest jawny i 

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

9. Oświadczamy, że powyżej podana cena za wykonanie usługi w ramach składanej oferty zawiera 
wszystkie koszty, jakie ponosimy w związku z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania. 

10. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących 
załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich 
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczam/y, iż dokumenty dołączone do Oferty zawarte na stronach od numer ___ 
do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. 

12. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z § 2 wzoru umowy. 
13. Gwarantujemy stałość cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania umowy. 
14. Do oferty załączamy również wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane przez Zamawiającego  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

15. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

………………………………………………………………………………………………….* 

Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców. 

16. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 

 
     …………….…………………………………………… 
  (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę 

 
* niepotrzebne skreślić; 
** należy wypełnić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

UMOWA P/15/2016  (WZÓR) 
 
Zawarta w Opolu w dniu ........................................ roku pomiędzy : 
 
Wojewódzkim  Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 
45-221 Opole,     
 
Regon 000294303 NIP 754-18-73-654 
 
reprezentowanym przez: 
mgr Krzysztofa Nazimka - Dyrektora 
zwanego w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM ” 
a: 
……………………………………………. 
 
reprezentowanym przez: 
…………………………….. – …………………………….. 
zwanym w dalszej części  umowy   „WYKONAWCĄ”. 
 
Umowę zawarto na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego P/15/2016 
pn.: ,,Usługa serwisu zestawu do angiografii INNOVA 3131IQ firmy GE Healthcare” 
 
 

§ 1  
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

serwisowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, 

poz. 679 z późn..zmian.), w postaci  pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie napraw wraz z wymianą 

części zamiennych  Sprzętu Medycznego – Angiografu dwupłaszczyznowego model INNOVA 3131IQ 

zlokalizowanego w Pracowni Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej. 

 

§ 2 

1. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………………… zł brutto. 

2. Kwota brutto o której mowa w ust. 1 określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć 

na podstawie Umowy.  

3. Wartość umowy uwzględnia wszystkie koszty przeglądów serwisowych oraz koszty pracy wykonanej 

podczas innych czynności (naprawy, diagnostyka). Pozostałe koszty użycia wszystkich  (materiałów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania czynności naprawczych, konserwacji, wymiany części,  

elementów, podzespołów) zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji przed wykonaniem usługi. 

4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania umowy. 

Ewentualna zmiana ceny brutto może nastąpić w przypadku: 

- zmiany stawki podatku VAT proporcjonalnie do tej zmiany, 
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Zawiadomienie to nie stanowi zmiany niniejszej umowy, w konsekwencji czego nie winno mieć charakteru 

aneksu. 

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, udowodnienie tego 

faktu spoczywa na wykonawcy. 

Wprowadzenie nowych cen brutto z uwagi na zaistnienie niniejszej okoliczności wymaga niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego poprzez przesłanie pisma zawierającego wskazanie nowych cen 

brutto. 

5. Strony ustalają, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu 

wykonywania umowy wynosi ………….. zł netto.  

6. Do sumy netto zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. 

7. Miesięczna zapłata za pełną obsługę serwisową dokonywana będzie w PLN na podstawie faktury VAT  

w okresie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT na konto bankowe firmy:………………………………………………………………………………….  

8. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający poleci swojemu bankowi przelać na wskazane  

w ust. 7 konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.  

 

§ 3 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od tj. od …….….2016r. do …..….….2019r.   

2. W przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy 

przed upływem terminu wskazanego w ust.1 z zachowaniem 2- tygodniowego okresu wypowiedzenia.  

3. Po stronie Wykonawcy osobą upoważnioną do nadzoru nad realizacją umowy i do kontaktów  

z Zamawiającym, będzie: ………………………………………………….., a po stronie Zamawiającego 

………………………………………………….. 

§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wykonany przy zastosowaniu materiałów, narzędzi 

i urządzeń  posiadających wymagane świadectwa, certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i używania 

oraz spełniających wszystkie normy i wymagania  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dyrektyw 

unijnych w przedmiotowym zakresie.  

2. Wykonawca gwarantuje, że dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami 

zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi. 
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3. Wykonawca gwarantuje, że posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone  

w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania 

czynności:  fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, 

aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, 

sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być 

wykonane przez użytkownika. 

4. Wykonawca gwarantuje, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy części zamienne, materiały, narzędzia i urządzenia fabrycznie nowe, 

kompletne, o wysokim standardzie, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 

6. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni  wymagane prawem: atesty, 

certyfikaty, dopuszczenia lub inne dokumenty właściwe dla zastosowanych w trakcie wykonania przedmiotu 

umowy  materiałów, narzędzi i urządzeń.  

7. Usługi serwisowe świadczyć będzie: 

Nazwa i adres   …………………………………………… 

Osoba do kontaktu   …………………………………………… 

Nr telefonu / nr faksu   …………………………………………… 

e-mail:    …………………………………………… 

8. Zgłoszenia o awariach/ usterkach będą składane przez Zamawiającego telefonicznie bądź na numer faksu 

lub na adres e-mail  podane powyżej. 

9. Przesłanie zgłoszenia naprawy na w/w nr telefonu bądź nr faksu lub adres e-mail będzie jednoznaczne ze 

złożeniem  zgłoszenia przez  Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu lub  

nr faksu, nr telefonu Jeżeli Wykonawca zmieni nr faksu, nr telefonu lub adres i nie powiadomi o tym 

zdarzeniu Zamawiającego, to uważa się, że zgłoszenie  jest  skutecznie złożone pod ostatnio znanym  

Zamawiającemu nr faksu. 

11. Serwis, naprawy, konserwacje i przeglądy będą wykonywane zawsze przy użyciu narzędzi i aparatury 

zabezpieczonych przez Wykonawcę. Usługi serwisowe będą świadczone w dni robocze, tj. od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

12. Wykonawca  wykonuje czynności, o których mowa w ust. 11 w siedzibie Zamawiającego. Wyjątkowo może 

zaistnieć konieczność wykonania części prac  poza  jego siedzibą.  W takim przypadku  Zamawiający 

zostanie poinformowany o takiej konieczności. Koszt wykonania czynności poza siedzibą Zamawiającego,  

w tym transport przedmiotu umowy również w całości obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć naprawione urządzenie na swój koszt  zaraz po wykonaniu usługi po uprzednim ustaleniu terminu 

dostawy.  
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13. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów serwisowych, których częstotliwość i zakres jest 

zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonanie przeglądów 

zostanie potwierdzone dokumentem potwierdzającym pełną sprawność aparatu. Na podstawie powyższych 

zaleceń ustala się następującą częstość wykonywania przeglądów dla urządzenia objętego niniejszą umową: 

 

Lp. Nazwa urządzenia Częstość przeglądów 

1 Angiograf GE INNOVA 3131IQ 4/rok  

 

14. W terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Strony ustalą wstępny harmonogram wykonywania przeglądów 

planowych. Szczegółowy termin każdego przeglądu zostanie ustalony pisemnie (fax, e – mail) z osobą 

wymienioną w § 3 ust. 3, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

15. Każdorazowo, po wykonaniu obsługi serwisowej lub usunięciu awarii zostanie sporządzony przez 

przedstawiciela Wykonawcy protokół zawierający datę wykonania usługi, imię i nazwisko osoby wykonującej 

usługę, zakres wykonanych prac, zużytych części i materiałów oraz potwierdzenie sprawności aparatu po 

naprawie. Ponadto Wykonawca dokona wpisu do paszportu technicznego urządzenia. Protokół winien być 

zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem nieuznania wykonanych czynności. 

16. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy nie później niż w ciągu …..(czas reakcji max 48 

godzin) w dni robocze, licząc od momentu  przekazania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż  3 dni robocze w przypadku 

braku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy oraz 5 dni roboczych w przypadku 

przeciwnym, licząc od chwili uzyskania akceptacji kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje 

się do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu napraw bieżących nie później niż 48 godzin od chwili 

zgłoszenia usterki. 

18. Na wymienione części zamienne Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji. Obowiązek monitorowania 

biegu gwarancji spoczywa na Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady wynikające  

z nienależytego wykonania naprawy w terminie do 12 miesięcy od wykonania usługi, bez pobierania 

dodatkowego wynagrodzenia.   

19. Ogólne warunki serwisu są zawarte w załączniku nr 1A do umowy w Ogólnych Warunkach Umów 

Serwisowych. Jeżeli Ogólne Warunki Umów Serwisowych będą stanowiły inaczej, w pierwszej kolejności 

zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej umowy.  

20. Dla zapewnienia zdalnej diagnozy Zamawiający w miarę możliwości technicznych zapewni Wykonawcy 

możliwość zdalnego podłączenia do Sprzętu Medycznego objętego niniejszą umową. 
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§ 5 

1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i 

wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków. Zamawiający 

zapewnia Wykonawcy dostęp do przetwarzania danych osobowych w dedykowanym systemie 

informatycznym Zamawiającego, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi 

serwisowania, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 

2014 r. Dz. U. poz. 1182 z późn. zm.; dalej:  ust. o ochr.d.osob.). Wykonywanie przez Wykonawcę operacji 

przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga 

każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego 

wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych (Dz.U. nr 100. poz. 1024; dalej rozp. ws. przetw. danych). 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych, w tym wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego oraz zobowiązać je do ich stosowania, a 

także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 

Umowy. W celu wykonania niniejszego obowiązku Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć 

Wykonawcy odpowiednie przepisy wewnętrzne, których zakres stosowania przez Wykonawcę podlega 

uzgodnieniu pomiędzy Stronami. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ust. o 

ochr.d.osob. oraz w rozp. ws przetw. danych. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom), 

w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych, przy odpowiednim zastosowaniu 

zasad określonych w §5 niniejszej Umowy, w zakresie w jakim niezbędne będzie udostępnienie i 

przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej 

zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą, pod warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki 

zabezpieczające, określone w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych.  

 

§ 6 

1. Wszelkie nie upublicznione dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną 

własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w 

związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy i po ustaniu związania umową chyba, ze przepisy 

szczególne przewidzą dłuższy okres ochrony informacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w § 6 ust. 1 wyłącznie w celu 

należytego wykonania niniejszej Umowy. 

4. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie 

udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim,  jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, 

transakcjach i klientach Stron, jak również: 

a) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji 

niniejszej Umowy; 

b) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych; 

c) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 153, poz. 1503); 

d) Innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z 

realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w 

szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie 

nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących 

przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na 

rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem 

zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym 

obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o 

których mowa w mniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz 

członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom 

prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to 

niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona 

przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za 

przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale. 

 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% łącznej kwoty na którą opiewa wartość brutto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia,  

w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
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b) 0,49% łącznej kwoty, na którą opiewa wartość brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

ustalonych terminów, w tym terminów przeglądów. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 

poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej kwoty na którą opiewa wartość 

brutto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia  odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

5. W przypadku opóźnienia zapłaty za usługę poza termin wyznaczony w § 2  ust. 6 Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

§8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku 

niewłaściwego wykonania umowy przez  Wykonawcę, a w szczególności, jeżeli: 

a) Wykonawca  nie dostarczy dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1  w terminie 7 dni od otrzymania 

pisemnego wezwania od Zamawiającego, 

b) Wykonawca będzie wykonywał usługę niewłaściwie, przez co należy rozumieć w szczególności, co 

najmniej 3 krotne nieterminowe zrealizowanie usługi lub wykonanie usługi niezgodnie z zaleceniami 

producenta. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości odstąpienia od umowy w trybie art. 145 Ustawy Prawo  zamówień 

publicznych i w tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia o karze umownej a  Wykonawca nie 

może żądać odszkodowania. 

3. Każda ze stron może rozwiązać  umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą 

stronę istotnych postanowień umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej strony do zaniechania 

naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu na zadośćuczynienie wezwaniu. Wezwanie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy przypadków określonych w ust. 1.  

4. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem stron. 

 

§9 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani 

rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. Cesja wierzytelności Wykonawcy 

wynikająca z niniejszej umowy  może nastąpić wyłącznie w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 54 

ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r.  o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217). 
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2. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa powyżej, dalsze przeniesienie praw 

przez każdego z nabywców, w tym kolejnych nabywców, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu 

Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią  inaczej. 

 

§ 11 

Ewentualne spory wynikające z realizacji zawartej umowy Strony będą się starały rozwiązywać polubownie,  

a jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, będą  rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 12 

1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Kupujący dopuszcza zmianę istotnych 

postanowień niniejszej umowy, w przypadkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

WYKONAWCA 

 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/15/2016 „Usługa serwisu zestawu do angiografii INNOVA 3131IQ firmy GE Healthcare” 

 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2016 roku 

___________________________ 

                  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art1. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

                                                           
1
 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy zachodzą okoliczności dotyczące wykluczenia. W przeciwnym 

przypadku punkt pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze…………………………………………………………………………………………..……… 

 

_________________ dnia ___ ___ 2016 roku 

___________________________ 

        (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Oświadczenie podmiotu  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA2: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

_________________ dnia ___ ___ 2016 roku 

 

___________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2016 roku 

 

___________________________ 

       (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

                                                           
2
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca: 

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

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/15/2016 „Usługa serwisu zestawu do angiografii INNOVA 3131IQ firmy GE Healthcare”. 

 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW3:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………….., w następującym zakresie: 

……………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

           ………………………………………… 

  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

               ………………………………………… 

  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 
 
 

ZNAK SPRAWY P/15/2016 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa serwisu zestawu do angiografii INNOVA 3131IQ firmy GE Healthcare 

 
 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w 

postępowaniu, oświadczam że: 

;  

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  z żadnym 

Wykonawcą który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu* 

 

 należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z niżej 

wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

W związku z powyższym do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.  

 

 

 *- niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………..………………………… 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pieczątka  firmowa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP 
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Załącznik nr 1A 
 

Usługa serwisu zestawu do angiografii INNOVA 3131IQ firmy GE Healthcare 
 
Umowa dotyczy wszystkich elementów aparatu INNOVA 3131IQ wraz ze stacją diagnostyczną AW Volume Share 

4.5 i obejmuje: 

1. Wykonywanie przez autoryzowany serwis  planowanych  usług konserwacyjnych i okresowych przeglądów  

w ilościach i zakresie zgodnym z zaleceniami producenta aparatury określonymi w instrukcji serwisowej 

oraz regulacją parametrów urządzenia leżących w zakresie prac serwisanta. 

2. Dokonywanie napraw: 

a) dokonywanie napraw bieżących przy czym zestawienie kosztów z tym związanych zostanie 

przedstawione Zamawiającemu do akceptacji, w czasie przewidzianym, na reakcję serwisu (nie 

później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki). 

b) zapewnienie sprawności aparatu  rozumianą, jako możliwość wykonywania przy jego użyciu 

wszystkich procedur/funkcji, jakie były dostarczone i uruchomione w chwili odbioru systemu.  

c) wykonywanie niezbędnych modernizacji w zakresie oprogramowania, które są zalecane przez 

producenta. Dokonywanie modernizacji, zmiany konfiguracji, uruchomiania koniecznych 

funkcjonalności związanych  

z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS, o ile będzie to konieczne dla 

prawidłowego funkcjonowania  systemu. 

d) przywrócenie pełnej sprawności systemu i wszystkich jego elementów. 

3. Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym sprzętu oraz warunkach poprawnej obsługi. 

4. Zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą z możliwością konsultacji telefonicznej. 

5. Wykonane prace potwierdzone będą każdorazowo raportem serwisowym oraz wpisem do paszportu 
technicznego. 

6. Wykonawca zapewnia reakcję ze strony serwisu rozumianą, jako podjęcie naprawy w ciągu (max 48 godzin 
od chwili zgłoszenia usterki na nr tel./adres mail/fax........................................ 

Czas naprawy usterki wynosi (max 3 dni) robocze, a w przypadku sprowadzania części zamiennych  
z zagranicy (max 5 dni) roboczych od chwili uzyskania akceptacji kosztów przez Zamawiającego . 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje o zakresie i częstości wykonywanych przeglądów 
technicznych które będą zgodne z zaleceniami producenta i przedstawi propozycję harmonogramu ich 
prowadzenia. 
Pierwszy z planowanych przeglądów nastąpi w terminie zgodnym z interwałami przeglądów wykonanych 
dotychczas. W przypadku konieczności zmiany terminu przeglądu Wykonawca powiadomi Zamawiającego  
o zaistniałej konieczności. 

8. W przypadku wykorzystywania  zdalnej diagnostyki systemu, łącze musi spełniać wymogi związane z 
ochroną danych osobowych pacjentów. 

9. Wszelkie koszty związane z pracą i dojazdem inżynierów serwisowych podczas wykonywania umowy, nie 
będą dodatkowo obciążać Zamawiającego. 

 
 ...................................................................................  
/podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych/ 


