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Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie 
ul. Szpitalna 7              63 – 600  Kępno 

strona: www.szpital.kepno.pl                 adres e-mail: przetargi@szpital.kepno.pl 
godziny urzędowania: 7:30 do 15:05 
zamówienia publiczne : Tel. + 48  62  78 27 345 
        Tel. + 48  62  78 27 324 
REGON 000308548 
NIP  619-18-27-089 

 
Przetarg nieograniczony dla dostawy                                                                    nr sprawy: SPZOZ-ZP/ 15D/2017 
o wartości  poniżej     209 000 euro 

 

 
 

S P E C Y F I K A C J A  
ISTOTNYCH 

 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
Dotyczy:     Dostawa wraz z dzierżawą minimum 4 rzędowego TOMOGRAFU 
                    KOMPUTEROWEGO z systemem PACS i innych urządzeń  
                    oraz  wykonanie opisów badań dla  Samodzielnego 
                    Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Kępnie 

 
 
 

Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony – podstawa prawna: art.39 Ustawy z dn.29.01.2004r. – „Prawo zamówień 
publicznych” (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.2164 ze zmianami) 

 

 

 

 

 

 
 
Zatwierdzam:   dnia  20.11.2017r. ..................................................... 

 

 
 
 
 
 

http://www.szpital.kepno.pl/
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POSTANOWIENIA     SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 
 

I.  ZAMAWIAJĄCY 
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie        ul.  Szpitalna  7    63 – 600   Kępno 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA; 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych  
w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „Ustawą PZP”. Postępowanie 
 prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015  
 poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996), a także wydane  na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia 
 wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
    żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz.1126) 

              - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.28.12.2015r. w sprawie średniego kursu złotego  w  
                 stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2015r.  
                 poz.2254),  

 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.28.12.2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień   oraz  
    konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 
    Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 2263),  
 - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),  
 - Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), Kodeks Cywilny 
 - Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art.39-46 ustawy  
    Prawo zamówień publicznych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
    Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Publicznych (Portal BZP), na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.kepno.pl  (BIP)oraz na  

              tablicy   ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
      Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z dzierżawą minimum 4- rzędowego tomografu komputerowego 
      z systemem PACS i innych urządzeń z limitem 200 badań miesięcznie  oraz  wykonanie opisów badań.    
      Szczegółowe opisy parametrów techniczno-użytkowych urządzeń  będących przedmiotem  zamówienia  
      zawarto  w załączniku Nr 2 do SIWZ.  

 Ilości badań i opisów badań ponad limit, podane w załączniku Nr 1 A są ilościami umownymi, które należy 
przyjąć, jako założenia do wyceny oferty – ilość badań i opisów badań będzie wynikała z  bieżących potrzeb 
 zamawiającego. 

      CPV 33.11.50.00-9 urządzenia do tomografii 
Wykonawca;  
a. w ciągu 7 dni od podpisania umowy dostarczy i zainstaluje urządzenia będące przedmiotem zamówienia 

na koszt własny i staraniem własnym w Pracowni TK w Szpitalu w Kępnie, 
b. wykona niezbędne prace adaptacyjne do wykonania montażu,   
c. dokona niezbędnej regulacji i pomiarów celem doprowadzenia parametrów pracy wszystkich  

podzespołów do zgodności z obowiązującymi przepisami, 
d. bezpłatnie przeszkoli personel wyznaczony przez Zamawiającego do pracy przy tym sprzęcie w zakresie 

obsługi, 
e. umożliwi przeprowadzenie miesięcznie 200 badań w ramach ryczałtu , 
f. wykona  opis  badań TK  w dwóch trybach pilnym i planowym 
g. umożliwi przeprowadzenie dodatkowej ilości badań i opisów powyżej określonego limitu, ilość wynikać 

będzie z potrzeb i może się różnić od podanej, Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną ilość badań 
powyżej limitu, oraz opisy powyżej limitu. 

h. będzie utrzymywał przedmiot dzierżawy w pełnej sprawności technicznej i poniesie wszelkie koszty 
konserwacji i ewentualnych napraw; 
- reakcja serwisu po telefonicznym zgłoszeniu awarii- 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 

             - osoby wykonujące czynności serwisowe powinny  każdorazowo okazać się upoważnieniem. 
             - czas postoju nie może być dłuższy niż 3 dni.  

http://www.szpital.kepno.pl/
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dotyczy opisów badań; 
i. opis badań będzie wykonywany przez Wykonawcę w terminie do 24 godzin w dni robocze od otrzymania 

zlecenia ( otrzymane zlecenie w piątek do godz.12:30 będzie opisane tego samego dnia), oraz do 90 ; 120 i 
180 minut (zgodnie z przedstawioną ofertą przez Wykonawcę)  w przypadku opisów badań pilnych (na 
cito) od otrzymania zlecenia, 

j. po dokonaniu opisu Wykonawca prześle za pomocą systemu teleradiologii opis do Zamawiającego,  
k. opis badań będzie wykonywany przez osoby posiadające do tego wymagane prawem kwalifikacje i 

uprawnienia, 
l. Wykonawca odpowiada, za jakość i treść opisu badań,  
m. Wykonawca na własny koszt zainstaluje u siebie urządzenie umożliwiające odbiór wysyłanych w systemie 

teleradiologii danych oraz urządzenia pozwalające na wykonanie opisu i przesłanie go na urządzenie 
Zamawiającego.   

ponadto; 
n. Wykonawca zobowiązany będzie do; 

- wykonywania wymaganych testów specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
             - przekazanie instrukcji obsługi i niezbędnej dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia 
                oraz pełnej zatwierdzonej dokumentacji dopuszczającej urządzenie do użytkowania.  

o. Zamawiający uzna wykonanie instalacji urządzeń i podpisze protokół przekazania/odbioru po eksploatacji 
próbnej 7 dni, oraz po przekazaniu całej niezbędnej dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie urządzeń 
do użytkowania w szpitalu - w Kępnie. 

p. Dostarczenie urządzeń, montaż, konserwacja, przeglądy i naprawy wraz z kosztem części zamiennych, 
oraz innych materiałów zużywalnych ma być wliczone w koszt dzierżawy. 

q. Konserwacja, remonty bieżące i kapitalne przedmiotu dzierżawy przeprowadzi Wykonawca, 
z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania. 

r. Wykonawca zapewnieni pełną sprawność techniczną urządzeń przez cały okres obowiązywania umowy 
dzierżawy, 

s. Oferowany sprzęt musi posiadać wszelkie niezbędne, wydane w Polsce świadectwa rejestracji MZ i 
dopuszczenia do użytku w służbie zdrowia w Polsce. Zamawiający dopuszcza asortyment spełniający 
wszystkie wymogi określone w Ustawie z dnia 27.07.2001r. o wyrobach medycznych (Dz. U nr 126 poz. 
1380 z dnia 31 października 2001 r. z późniejszymi zmianami). Urządzenia - przedmiot dzierżawy muszą 
odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też - w 
przypadku ich braku - europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich 
norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
polskich norm, polskich aprobat technicznych. Za właściwe dokumenty Zamawiający uzna również 
świadectwa CE (przetłumaczone na język polski) oraz zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów 
Medycznych. 

t. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, na jego żądanie, przeprowadzenie wizji lokalnej w minimum 
trzech ośrodkach referencyjnych, w których zainstalowany jest wydzierżawiany przez Wykonawcę sprzęt 
będący przedmiotem niniejszego postępowania. 

u. Ubezpieczenie Przedmiotu dzierżawy na okres obowiązywania umowy dzierżawy leży po stronie 
Wykonawcy. 

v. Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 
świadczeń medycznych. 

w. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których będą 
zamontowane urządzenia. 

x. Wykonawca na swój koszt dokona niezbędnych oględzin, pomiarów i adaptacji pomieszczeń , w których 
zamontowany będzie tomograf i inne urządzenia. 
 

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia:  – dostawa w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. 
        Czas trwania umowy  : 01.01.2018r. do 30.06.2018r. 
 

V. Warunki płatności: 
       Należność przysługującą Wykonawcy, Zamawiający zapłaci, co miesięcznie w terminie do 30 dni po 
        dacie otrzymania faktury VAT na konto wskazane na fakturze.  

 

VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH; 
        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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VII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 67 ust. 1 pkt. 6, 7;   - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM   
MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH 
SKŁADANIE;     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW; 

        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

   nakładają obowiązek ich posiadania: 
2.  posiadania wiedzy i doświadczenia: 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

               oraz Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne. 
 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH. 

        W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego posiadania uprawnień do  wykonywania 
         określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania; - dokument  
         potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności lub  
         czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesję, zezwolenie  
         lub licencję.  

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony;  
a. jeżeli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie (na załączniku nr 4 do SIWZ) 
b. jeżeli Wykonawca dołączy do oferty aktualną koncesję / zezwolenie lub licencję na wykonanie 

działalności w zakresie składanej oferty, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 
lub    oświadczenie, jeżeli przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania takich uprawnień. 
         W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww. dokument musi złożyć każdy  
           z   podmiotów występujących wspólnie 

         w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego posiadania wiedzy i  doświadczenia –  
         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych  
         dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania  ofert albo wniosków o dopuszczenie do  
         udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z  
         podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów, na rzecz których, dostawy lub usługi   
         zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,  czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

2.  Zamawiający uzna warunek za spełniony,;  
a. jeżeli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie (na załączniku nr 4 do SIWZ) 
b. jeżeli Wykonawca wykaże (na załączniku Nr 6 do SIWZ); że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał, co najmniej dwie dostawy z dzierżawą, o wartości brutto nie mniejszej niż wartość składanej 
oferty, z podaniem wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy z dzierżawą 

zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, o których mowa w rozporządzeniu, że dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a dowodem tym jest m.in. poświadczenie; 

        W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem  
        technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

3. Zamawiający uzna warunek za spełniony;  
a. jeżeli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie (na załączniku nr 4 do SIWZ) 

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i 
finansowej:  
4. Zamawiający uzna warunek za spełniony;  

a. jeżeli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie (na załączniku nr 4 do SIWZ) 
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy 
zamawiający żąda, następujących dokumentów: 
5. oświadczenie ( na załączniku nr 5 do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww. oświadczenie 
musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie,  

6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww. oświadczenie musi złożyć każdy z 
podmiotów występujących wspólnie,  

7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

        W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów  
        występujących wspólnie,  
8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;W przypadku 
podmiotów występujących wspólnie ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie,  

9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów 
występujących wspólnie,  

10. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (na 
załączniku Nr 7 do SIWZ), 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający żąda oświadczenia: 
Oświadczenie o treści: 
Oświadczamy,  
- jakość przedmiotu zamówienia jest zgodna z obowiązującymi normami, 
- wszystkie urządzenia posiadają wymagane atesty, certyfikaty dopuszczenia do obrotu używania na  terenie  
   Rzeczpospolitej Polskiej, 
- przedmiot zamówienia spełnia wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa 
   w przedmiotowym zakresie.  
  Na potwierdzenie powyższego posiadamy odpowiednie dokumenty i zobowiązujemy się dostarczyć je 
  zamawiającemu na jego wezwanie. 

WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 
11. Pełnomocnictwo, (jeśli dotyczy) - wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:  

- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru  albo 
   aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – pełnomocnictwo do podpisania 
   oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,  

        - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez   upoważnionych 
           przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu  
           (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) 
12. Formularz ofertowy- (wg załączonego druku ) załącznik Nr 1 wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wraz 

    z załącznikiem nr 1A i nr 2 (opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy) wypełnionym i podpisanym  
    przez wykonawcę.  

13. Projekt Umowy załącznik nr  2podpisany przez wykonawcę (parafowana każda strona). 



  
Strona 6 

 

  

14. Oświadczenie, że Wykonawca ma prawo dysponować oferowanymi do dzierżawy urządzeniami. 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 
1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 

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

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że 
posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia:  
a) pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub  miejsce 
      zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,  

b) pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
      albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i  
      11 ustawy  

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa w § 
4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret 
drugie rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.  

5.  W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.  

FORMA DOKUMENTÓW 
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.  

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy 
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym  terminie, chyba, że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia 
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lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

6. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.  

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej.  
Wykonawcy, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia wg poniższych 
zasad:  

1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.  
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia.  
4. Jeżeli Zamawiający wybrał ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 
żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub 
podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.  
Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej.  
Ocena wg zasady spełnia/nie spełnia. 
7. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu NIE BĘDZIE KORZYSTAŁ  z przysługującego mu w myśl 

dyspozycji z art. 24aa ustawy PZP uprawnienia w pierwszej kolejności do dokonania oceny ofert, a następnie 
zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB 
STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ 
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ;  
Oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji faksem (62  78 27 401) 
i e – mailem: (przetargi@szpital.kepno.pl), pod warunkiem bezzwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. 
Zamawiający wymaga , aby zapytania do niniejszej specyfikacji prosimy składać w formie edytowalnej, co 
znacznie usprawni zamawiającemu udzielanie odpowiedzi. 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SIWZ. Zamawiający zobowiązany 

jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 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 składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieścić na 
stronie  internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona została SIWZ. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający 
 może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez 
Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na 
której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej 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 na stronie internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia 

mailto:przetargi@szpital.kepno.pl
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3. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust.3 ustawy   Prawo 
    zamówień publicznych. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do Wykonawców, u 

których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
 

XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI; 
 Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnienia; 

         - w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego  
            Elżbieta Sokołowska -  62 78 27 345 
          - w sprawach przedmiotu zamówienia - Dominik  Błażejewski – 78 27 356  

  Nie udziela się żadnych informacji ustnych i telefonicznych oraz wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
  Zamawiającego zapytania . 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może raz zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 
dni. 

 

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT; 
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę wg poniższych zasad: 

a. Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
b. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
c. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką. 
d. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 
rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej) Do oferty należy dołączyć dokument lub 
pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i 
reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub 
pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty. 

e. Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
f. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawiciel(a)i wykonawcy (na 
każdej zapisanej stronie). 

g. Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

h. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają, 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo takie może 
również wynikać z umowy konsorcjum, którą w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 
Wykonawca przedkłada przed podpisaniem umowy. 

i. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach) muszą być parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę. 

j. Oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysuniecie się którejkolwiek z kartek. 
k. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego. Dopuszcza się w 

ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawców, pod warunkiem, że będą one 
identyczne,  co do treści z formularzami określonymi przez zamawiającego. 

l. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona (kartka) oferty (wraz z załącznikami) była 
ponumerowana kolejnymi numerami. 

m. Oferta musi  być w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
Ul.  Szpitalna  7    63 – 600  Kępno  
i oznaczona: 
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Oferta przetargowa. „DOSTAWA WRAZ Z DZIERŻAWĄ minimum 4- RZĘDOWEGO TOMOGRAFU 
KOMPUTEROWEGO Z SYSTEMEM PACS I INNYCH URZĄDZEŃ ORAZ WYKONANIE OPISÓW BADAŃ” 

                              Nie otwierać przed dniem  01 grudnia  2017 godz. 1230 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 
n.  Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać. 
o.  Oferta może być zmieniona bądź wycofana z dodatkowym opisem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA OFERTY”. 
p. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy. 

2. Oferta powinna zawierać: 
   Pierwsza strona oferty winna zawierać łączną liczbę stron oferty oraz  spis treści zawierający wykaz  
   złożonych dokumentów z podaniem Nr strony, na której dany dokument się znajduje.  
   Dokumenty zgodnie z ust. VIII SIWZ.  Dokumenty, o których mowa w ust. VIII SIWZ, są składane w  formie 
   oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 
one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone 
jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem “tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych 
elementów oferty. 

4. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzega w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
lub są jawne na podstawie przepisów prawa- jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy 
przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

6. Wszelkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

XV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT; 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w Kępnie przy  

Ul. Szpitalnej 7 – budynek administracji -I piętro-sekretariat do dnia 01 grudnia  2017 godz. 12:00„ 
opisaną jak niżej; 

 

nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

„DOSTAWA WRAZ Z DZIERŻAWĄ minimum 4- RZĘDOWEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Z 
SYSTEMEM PACS I INNYCH URZĄDZEŃ ORAZ WYKONANIE OPISÓW BADAŃ” 

Numer sprawy  SPZOZ – ZP/15D/2017 
                                          Nie otwierać przed dniem  01 grudnia  2017  godz. 1230 

 

    Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, 
3. Otwarcie ofert nastąpi 01 grudnia  2017  o godz. 1230 w siedzibie zamawiającego w Kępnie przy 

            ul. Szpitalnej  7, Budynek Administracji – II piętro – sala konferencyjna. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle, na jego pisemny 

wniosek, informację z sesji otwarcia ofert. 
            Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: 
            Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego w Kępnie przy ul.  Szpitalnej 7 
             w Sekretariacie  pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty. 
             - Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa 
               zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione i po wykonaniu powyższych czynności oferty  
               będą udostępnianie każdego dnia roboczego w godz. od 900-1300 ,zamawiający umożliwi kopiowanie   
               udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0,50 zł za stronę) 
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              Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego.  
 

XVI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY; 
1.   Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY (stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ)   
        ceny - jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, cyfrowo i słownie. 
2. Sposób obliczania ceny: 

cena (wartość) brutto FORMULARZA CENOWEGO - (stanowiącego załącznik numer 1A do SIWZ- opis 
przedmiotu zamówienia), powinna być obliczona w następujący sposób: ilość (kolumna 3) pomnożona 
przez cenę jednostkową brutto (kolumna 4) = Wartość brutto (kolumna 6) pomnożone przez 6 miesięcy = 
Wartość brutto w skali 6 miesięcy(kolumna 7). Suma wszystkich pozycji z kolumny 7= wartość brutto 
stanowiącą cenę oferty. 
UWAGA: cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego 
grosza (zgodnie z zasadami matematyki). 

7. Waluta ceny – PLN, jak również rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone 
wyłącznie w walucie: PLN. 

8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

9. Zgodnie z treścią art. 87 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający poprawi w 
złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

    ponadto 
   Zamawiający poprawi w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona.  

 

XVII.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE  ROZLICZENIA  
   MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ; 

Cena oferty powinna być określona w walucie polskiej, w cenach brutto. 
 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT; 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

 

KRYTERIUM – CENA oferty brutto / WAGA – 60 %  Zamawiający oceni to kryterium  zgodnie z wzorem: 
cena oferty najtańszej 
---------------------------------- x 0,60 x 100 
cena oferty ocenianej 

 

KRYTERIUM – czas oczekiwania na opis badania w trybie”cito” / WAGA – 40 % 
Zamawiający oceni to kryterium  zgodnie z wzorem: 

 

          Ilość pkt. w ofercie ocenianej 
------------------------------------------------------- x 0,40 x 100 
Max. ilość pkt. uzyskana za to kryterium 
 

Przy czy: 
- czas oczekiwania na opis badania w trybie ”cito” do 1,5 godz. - 20pkt. 
- czas oczekiwania na opis badania w trybie ”cito” do    2 godz. - 10pkt. 
- czas oczekiwania na opis badania w trybie ”cito” do    3 godz.   - 5pkt. 

         W czasie oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 
         złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie  
         określonym przez zamawiającego. 
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         Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  
         przedstawionym w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako 
         najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
         Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
         - wyborze najkorzystniejszej oferty, 
         - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
         - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
         - terminie, określonym zgodnie z art. 94  po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 
           może być zawarta. 

 

XIX. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
      OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; 

1. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty art. 92 
ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz zamieści informację na stronie internetowej i w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w 
art. 93 ust 1 ustawy Pzp. 

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 
ustawy Pzp.  

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została 
wybrana jednak w terminie nie krótszym nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w 
art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób 

5. Jeżeli została złożona tylko jedna oferta wówczas umowa może być podpisana wcześniej zgodnie z art. 
94 ust 2 pkt 1)ustawy Pzp. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 
94 ust. 3 Pzp. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY; 
Nie będzie wymagane wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXI. WZÓR UMOWY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3 DO NINIEJSZEJ SIWZ; 
            Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1. Odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wypowiedzenia umowy za 30-sto dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku zaistnienia 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności spowodowanych sytuacja finansową 
miedzy innymi np. nie przedłużenie, rozwiązanie lub obniżenie poziomu finansowania Kontraktu z NFZ, 
warunkami organizacyjnymi lub innymi okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
chwili zawarcia umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia 
                    postępowania w następujących przypadkach: 
                    - w przypadku zmiany danych adresowych wskazanych w nagłówku umowy Zamawiający  
                      dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie, 
                    - w przypadku zmiany danych osób reprezentujących strony umowy Zamawiający dopuszcza  
                       możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie. 
                    - w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena  brutto, cena 
                       netto pozostanie niezmienna.  
                    - w przypadku obniżenia cen ustalonych w umowie np. zastosowanie rabatu. 
                    - w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację 
                       przedmiotu umowy, 

4. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku 
niepełnej realizacji przedmiotu umowy, w okresie jej obowiązywania, przy zachowaniu jej wartości. 

5. Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji umowy, w zakresie badań i opisów ponad limit. 
6. Wszystkie ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
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XXII.    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

           Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
           oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo  
           zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  tą ustawą, określone w Dziale VI  
           ustawy Prawo zamówień publicznych ( Środki ochrony prawnej). 
 

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy 
Pzp. 

 
 
Załączniki: 

 

Formularz „Oferta”  - Załącznik nr 1 
Formularz Cenowy - Załącznik nr 1A 
Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 
Wzór umowy  -  Załącznik nr 3  
Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania- Załącznik nr 5 
Wykaz Dostaw - Załącznik nr 6 
Oświadczenie (przynależność do grupy kapitałowej) - Załącznik nr 7 
Oświadczenie - Załącznik nr 8 
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                             ............................................................ 
                              ( miejscowość i data ) 

 
………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy / pieczęć firmowa) 
 
……………………………………………………………………….. 
e-mail 

Formularz -  OFERTA 
 
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą 
 „DOSTAWA WRAZ Z DZIERŻAWĄ MINIMUM 4 RZĘDOWEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Z SYSTEMEM 
PACS I INNYCH URZĄDZEŃ ORAZ WYKONANIE OPISÓW BADAŃ” 
 
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami w  SIWZ  
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno 
Godz. pracy:   Poniedziałek – Piątek : 7.30 – 15.00 
NIP: 619-18-27-089,    Regon : 000308548                           Strona WWW:    www.szpital.kepno.pl 
Dane teleadresowe do prowadzenia do korespondencji w sprawie Zamówienia : 
Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7,           63-600 Kępno, 
Telefon: 062 78 27 345. 
Faks: 062 78 27 401.  
 e-mail: przetargi@szpital.kepno.pl 
 

2. WYKONAWCA: 
Osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy 
………………………………………..zakres odpowiedzialności                    tel/fax 
………………………………………..zakres odpowiedzialności                    tel/fax 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej. 
imię i nazwisko………………………………………….. 
stanowisko…………………………………………………. 
tel/fax…………………………………………………………. 
zakres:* 
-do reprezentowania w postępowaniu 
-do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
-do zawarcia umowy 

 

3. CENA OFERTOWA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 
*Ocenie podlega cena brutto za wykonanie całości zadania przez 7 miesięcy 

    CENA : 
Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem umowy) Zobowiązujemy 
się do wykonania przedmiotu zamówienia za: 

 

        CENA (brutto) - ..........................................  
        (słownie: ..........................................................................................................................) 
 

4.   CZAS OCZEKIWANIA NA OPIS BADANIA W TRYBIE ,,CITO” - PARAMETR OCENIANY: 

 czas oczekiwania na opis badania w trybie ,,cito”  do  1 godz. -  20 punktów, 

 czas oczekiwania na opis badania w trybie ,,cito”  do  2 godz. -  10 punktów, 

 czas oczekiwania na opis badania w trybie ,,cito”  do  3 godz. -    5 punktów, 
 

     Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opisu badania w trybie ,, cito” w czasie: …………………………….. 
     (wybrać jeden z powyższych 3 wariantów czasu oczekiwania na opis badania w trybie ,,cito”) 
 

UWAGA:   Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza. 
 

5. OŚWIADCZENIA: 
1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  zamówienia. 
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2. Zobowiązujemy się do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia przez 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  
tj. od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2018r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ(wraz z projektem umowy) dla niniejszego  zamówienia i 
akceptujemy w pełni bez zastrzeżeń jej postanowienia wraz z wyjaśnieniami i  modyfikacjami. 

4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/wykonanie części zamówienia powierzymy 
      n/w/podwykonawcom*: 

 

Lp. Nazwa / firma Podwykonawcy Części  zamówienia, których 
wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć Podwykonawcy 

1.  
 

 

2.  
 

 

 

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
6.  W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której wzór otrzymaliśmy jako  
      załącznik do specyfikacji, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
7. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy. 
8. Oferta zawiera*/ nie zawiera* na stronach od………………….…do………………...…. informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 
udostępniane. 

      *niepotrzebne skreślić 

9. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44 Ustawy Pzp) i na potwierdzenie 
powyższego dołączamy do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia, zgodnie z SIWZ. 

10. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe,  
11. Niniejszym oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, że na przedmiot 

zamówienia, na który składamy niniejszą ofertą powstaje / nie powstaje*  u Zamawiającego obowiązek 
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku VAT. W przypadku, gdy u Zamawiającego powstaje obowiązek 
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku VAT,  należy wskazać nazwę (rodzaj) usługi, których usługa będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz należy wskazać ich wartość bez 
kwoty podatku. (wykaz towarów należy załączyć do oferty na odrębnym dokumencie, wskazując dodatkowo, 
które zadanie i która pozycja w danym zadaniu). 

12. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty, 
13. Oferta została złożona na .... stronach, kolejno ponumerowanych od ..... do ......,  
 
Uwaga:  
-Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub 
przez upoważnion (ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 

 
 

………………………………………………….. 
(Podpis osoby/osób upoważnionych 
 do reprezentacji Wykonawcy) 
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                                                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ 
                                                                                                                              Numer sprawy SPZOZ-ZP/15D/2017

   
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 -zestawienie parametrów technicznych – użytkowych dla tomografu komputerowego, 

 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
 

 

L.p Parametry techniczne 
Warunek  

graniczny, opis parametrów 
wymaganych 

Wartość oferowanych 
parametrów  

(TAK, NIE, opis) 

1. 
Spiralny tomograf komputerowy min. 4 - 
rzędowy 

podać nazwę handlowa i 
producenta 

 

2. Generator 

1 Wysoka częstotliwość HF TAK  

2 Moc generatora ≥ 50  

3 Zakres zmian napięcia [kV] od 80 do 135kV  

4 Zakres zmian prądu [mA] od 10 do 500 mA  

5 Zakres wahań sieci zasilającej ≥ ± 10%  

6 Automatyczny wybór ogniska lampy TAK  

3. Lampy RTG 

1 Dwuogniskowa TAK  

2 Wysokoobrotowa anoda TAK  

3 Pojemność cieplna anody ≥ 7,5 MHU  

4 Maksymalna wydajność chłodzenia ≥ 1300 [kHU/min]  

5 System chłodzenia olej / powietrze  

6 Wymiary ognisk/a lampy [mm] podać  

7 Kąt wiązki lamy ≥ 45°  

8 Typ geometrii wiązki wachlarz  

4. Gantry 

1 Średnica otworu ≥ 70 cm  

2 Zakres pochylenia [°] ≥ ± 25°  

3 Ciężar [kg] podać  

4 Wymiary [cm] podać  

5 Sterowanie pochyleniem podać  

6 Rodzaj detektorów półprzewodnikowe  

7 
Dwukierunkowy interkom do komunikacji z 
pacjentem 

TAK  

5. Stół pacjenta 

1 Ciężar [kg] podać  

2 Wymiary [cm] podać  

3 
Zakres ruchu [mm]:           -poziomy 
                -pionowy 

≥ 1800 mm 
≥ 600 mm 

 

4 Długość pola badania [mm] ≥ 1500 mm  

5 
Zakres prędkości ruchu poziomego stołu 
[mm/sek] 

≤ 1mm/sek 
≥ 80 mm/sek 

 



  
Strona 16 

 

  

6 Precyzja ustawienia w kierunku poziomym [mm] ± 0,25  

7 Maksymalne obciążenie stołu [kg] ≥ 200  

8 

Sterowanie stołem: 
 - z gantry prawa/lewa strona 
 - z konsoli operatorskiej 
 - przyciski nożne 

 
TAK 
TAK 
TAK 

 

6. Monitor 

1 Monitor kolorowy LCD TAK  

2 Przekątna monitora obrazowego ≥ 19”  

3 Ilość monitorów ≥ 2  

7. Parametry skanu 

1 
Ilość jednocześnie obrazowanych warstw 
(rzędów) – min. 4 

≥ 4  

2 Maksymalna średnica pola skanowania [cm] ≥ 48  

3 Najmniejsza grubość warstwy [mm] ≤ 1  

4 Największa grubość warstwy [mm] ≥ 10  

5 Najkrótszy czas skanu [sek] ≤ 0,8  

6 Maksymalna liczba projekcji na skan ≥ 1600  

7 
Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego 
[cm] 

≥ 1450  

8 
Maksymalny czas ciągłego skanu spiralnego 
[sek] 

≥ 60  

9 Czas rekonstrukcji pojedynczej warstwy [sek] ≤ 0,5  

10 Dostępne szybkości skanu spiralnego [sek] podać  

11 Maksymalna liczba projekcji przy topogramie podać  

12 
Parametry programowalne w każdym odcinku 
badania 

podać  

13 
Rozdzielczość: - 
- wysokokontrastowa dla 0%MTF [lp/cm] 
- niskokontrastowa dla 0,3% w [mm] dla 35mGy  

 
≥ 18 
≤ 3 

 

14 
System ostrzeżeń/informacji głosowych po 
polsku 

TAK  

15 

Synchronizacja startu badania spiralnego na 
podstawie automatycznej analizy napływu 
środka cieniującego w zadanej warstwie bez 
wykonywania wstrzyknięć testowych 

TAK  

8. Prezentacja obrazów 

1 Matryca rekonstrukcyjna [pkt x pkt] 512x512  

2 Rozdzielczość wyświetlanego obrazu [pkt x pkt]  1024x1024  

3 Odwzorowanie nieliniowe szarości TAK  

4 
Zakres zmian szarości: 
- ujemne 
- dodatnie 

 
≤ -1500 
≥ +8000 

 

5 Podwójne okno TAK  

6 Okno adaptacyjne TAK  
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7 Wyświetlanie negatywu TAK  

9. Procesy obróbki 

1 Ilość filtrów standardowych podać  

2 Ilość filtrów wysokiej rozdzielczości  podać  

3 Ilość możliwych filtrów podać  

4 Wielkość piksela podać  

10. Oprogramowanie 

1 
Protokoły badań:- predefiniowane 
  - własne 

TAK 
TAK 

 

2 ROI kształt, liczba podać  

3 
ROI – ilość równocześnie wyświetlanych 
obszarów 

≥3  

4 Pomiary geometryczne (długość/objętość/kąt) TAK  

5 Pomiary analityczne (poziom gęstości) TAK  

6 Okno – regulacja szerokości i poziomu TAK  

7 Dodawanie i odejmowanie obrazów TAK  

8 
Podział na mniejsze okna i wyświetlanie wielu 
obrazów 

TAK  

9 Powiększanie i obrót obrazu TAK  

10 Korekcja położenia obrazu TAK  

11 Wyświetlanie komentarza TAK  

12 Obliczenia objętości TAK  

13 Wzmacnianie i wygładzanie krawędzi TAK  

14 Zapamiętywanie obrazy z ekranu TAK  

15 Szybka interpolacja osiowa TAK  

16 Automatyczny MPR TAK  

17 
Rekonstrukcje MPR (sagitalne, koronalne, 
ukośne, po krzywej) 

podać ilość i typy  

18 Cine [liczba frames] ≥ 128  

19 Prędkość Cine [frames/sek] ≥ 20  

20 Profile TAK  

21 Histogramy TAK  

22 Programy dynamiczne TAK  

23 Inne opcje programowe podać  

11. Wymagania ogólne 

1 
Częstotliwość kalibracji: -  z fantomem 
- bez fantomu 

podać 
podać 

 

2 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

3 Zakres dopuszczalnej temperatury [°C] podać  

4 Zakres dopuszczalnej wilgotności [%] podać  

5 Pobór mocy (moc źródła) [kVA] podać  

6 Ciepło emitowane [kW]: podać  

7 Zestaw fantomów do kalibracji TAK  
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8 

Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 
- Storage 
- Basic Print 
- Query/Retrive 
- Modality Worklist 

 
TAK 
TAK 
TAK 
TAK 

 

12. System archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS 

1 
Procesor Quad-core Intel Xeon x 3460/2,4 GHz 
12MB FSB1333 lub równoważny 

TAK  

2 Ilość procesorów min. 1 TAK  

3 
Pamięć RAM 4096 MB DDR2 667 MHz  ATP FB 
Dimm (2x 2048 MB) 

TAK  

4 Dysk twardy dla systemu operacyjnego ≥ 320GB, RAID1  

5 
Kontroler RAID 0,1,10,5,6,JBOD, obsługa 8 
dysków, wsparcie dla SMART, NCQ, OOB, MAID, 
SNMP  

TAK  

6 
Pojemność macierzy dla danych obrazowych 
(RAID5) 

≥ 3TB  

7 Min. 6 slotów hot-swap SATA II TAK  

8 
Interfejs sieciowy 2 x Ethernet 10/100/1000 
Mbit/s 

TAK  

9 
Zasilacz UPS dobrany mocą do oferowanego 
systemu, zapewniający podtrzymanie napięcia 
przez min. 15min. 

TAK  

10 
Zamknięcie systemu operacyjnego przez zasilacz 
UPS 

TAK  

11 Baza danych: transakcyjna, SQL  TAK  

12 Oprogramowanie do zarządzania serwerem TAK  

13 Protokół Dicom Storage, Move, Query, Retrieve TAK  

14 
Składowanie obrazów w formacie Dicom Part 10 
i Native 

TAK  

15 
Urządzenia Dicom, które będą podłączone do 
systemu: 
- tomograf komputerowy  

TAK  

16 

Autoruting odebranych obrazów do innych 
urządzeń lub stacji diagnostycznych ze względu 
na źródło (AE Title), lekarza kierującego, lekarza 
opisującego, technika wykonującego badanie, 
protokół badania, ID pacjenta, z możliwością 
definiowania maski   

TAK  

17 
Nadawanie uprawnień użytkownikom do 
przeglądania i modyfikowania bazy danych 

TAK  

18 
Możliwość pobierania obrazów ze zdalnych 
lokalizacji za pomocą bezpiecznego łącza 

TAK  

19 
Możliwość przesyłania badań z serwera do 
zdalnej lokalizacji za pomocą bezpiecznego łącza 

TAK  

20 System dystrybucji badań na oddziały szpitalne ≥10 stanowisk  

21 Przeglądarka Dicom , systemu dystrybucji 

Min. funkcjonalność: 
pomiar gęstości, pomiar 

odległości i obszaru, zmiana 
ilości wyświetlanych 

obrazów, rekonstrukcje MPR 
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22 Zarządzanie systemem z panela WEB TAK  

23 

dokumentacja protokołu elektronicznej 
wymiany danych   obejmująca min.: 
- przekazanie elektronicznego zlecenia na 
badania dla pacjentów szpitalnych, 
- odbiór wyników zleconych badań, 
- przekazanie informacji o obrazie  badania, 

TAK  

13. Robot nagrywający płyty CD/DVD z możliwością kolorowego nadruku 

1 Monitor LCD 17” z ekranem dotykowym TAK  

2 
Możliwość obsługi oprogramowania bez użycia 
klawiatury i myszy (za pomocą ekranu 
dotykowego) 

TAK  

3 Pojemność zasobnika dysków ≥ 50 szt.  

4 Nagrywane nośniki optyczne CD, DVD-DL  

5 Kolorowy nadruk TAK  

6 Rozdzielczość nadruku ≥ 1200 dpi  

7 
Drukowane informacje: Logo szpitala, Imię i 
nazwisko pacjenta, data badania, protokół 
badania, modality, accession 

TAK  

8 
Możliwość zapisywania kilku badań jednego 
pacjenta na jednej płycie 

TAK  

9 
Możliwość zapisywania kilku badań różnych 
pacjentów na jednej płycie 

TAK  

10 
Drukowanie płyt bezpośrednio z urządzenia 
diagnostycznego np. konsoli tomografu 

TAK  

11 Sprawdzanie poprawności zapisu danych TAK  

12 
Znakowanie niepoprawnie zapisanych lub 
uszkodzonych płyt 

TAK  

13 Statystyka nagranych płyt TAK  

14 
Format nagrywanych obrazów:  
Dicom Media Storage Format z Dicomdir 

TAK  

15 Przeglądarka obrazów Dicom na płycie CD/DVD TAK  

16 
Dokumentacja do przeglądarki Dicom i interfejs 
użytkownika oprogramowania robota w języku 
polskim 

TAK  

14. System Teleradiologii 

1 
Możliwość przesyłania plików dokumentacji 
medycznej pacjenta (skierowanie, wynik 
poprzednich badań) 

TAK  

2 
Przesyłanie wybranych badań lub wybranych 
serii do zdalnego serwera 

TAK  

3 Kompresja bezstratna przesyłanych badań TAK  

4 
Kierowanie badania do opisu przez wybranego 
radiologa  

TAK  

5 
Statystyki z opisanych badań w systemie 
teleradiologii 

TAK  

6 
Połączenie z zewnętrznym serwerem przy użyciu 
technologi VPN  

TAK  

15. Strzykawka automatyczna 
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1 Typ i producent podać  

2 Rok produkcji podać  

3 Statyw podłogowy, przewoźny TAK  

4 

Podawanie środka cieniującego bezpośrednio z 
oryginalnych opakowań (butelek), bez 
konieczności przelewania do specjalistycznych 
wkładów   

TAK  

5 
Przemienne podawanie środka cieniującego i 
roztworu NaCl 

TAK  

6 

Maksymalna objętość środka w strzykawce 
gotowa do jednorazowego wstrzyknięcia: 
   - kontrastu 
  - roztworu Na Cl 

 
 

≥ 200 ml 
≥ 200 ml 

 

7 
Pojemność butelek ze środkiem cieniującym 
możliwe do zainstalowania w strzykawce od 50 
do 500 ml 

TAK  

8 Konsola sterująca w sterowni KT TAK  

9 
Praca z materiałami eksploatacyj-nymi  o 
sterylności do 24h 

TAK  

10 
Ilość indywidualnych programów wstrzykiwania 
środka cieniującego/NaCl możliwych do 
zapamiętania 

≥ 100  

11 
Ilość sekwencji (wstrzykiwanie środka 
cieniującego/ wstrzykiwanie NaCl/ pauza) 

≥ 4  

12 
Deklaracja zgodności CE/ Wpis do Rejestru 
Urządzeń Medycznych 

TAK  

13 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

14 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił 
możliwość integracji z użytkowanym przez 
Zamawiającego,  szpitalnym systemem 
informatycznym Eskulap. 

TAK  

 
 
Ponadto oświadczamy, że 
 a) oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i kompatybilne oraz będą  gotowe do użytkowania 
bez dodatkowych uzupełnień i kosztów. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
                                                                                                                                       Numer sprawy SPZOZ-ZP/15D/2017 

WZÓR   UMOWY SPZOZ-ZP/6D/2017 

 

W  dniu  ……………….2017r. na podstawie  art.39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  Publicznych 
(Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.)  oraz wyboru Waszej oferty przetargowej pomiędzy: 
Samodzielny Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno 
reprezentowanym przez: 

1.) Lek. Jakub Krawczyk           - Dyrektor SPZOZ w Kępnie 
2.) mgr Beata Andrzejewska  - Główny Księgowy  

 

 wpisanym w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006953   
NIP 619-18-27-089, REGON 000308548  
 nazwanym  w dalszej części umowy dzierżawcą „Zamawiającym „, a: 
 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
NIP  ……………………………, REGON ………………………. zarejestrowany w : ………………………………………….............................. 
reprezentowanym  przez: 
 

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

        zwanym w dalszej części umowy Wydzierżawiającym (Wykonawcą) 
 

§ 1. 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wraz z dzierżawą  4 rzędowego tomografu komputerowego z 
systemem PACS i innych urządzeń z limitem 200 badań oraz wykonanie opisów badań,  

 

§ 2. 
1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem przedmiotu dzierżawy, oraz że urządzenia są w 

pełni sprawne i wolne od wszelkich wad i obciążeń na rzecz osób trzecich, które uniemożliwiałyby Dzierżawcy 
korzystanie z przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wydzierżawiającego: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 3. 
Strony ustaliły, że Wydzierżawiający odda w dzierżawę przedmiot dzierżawy.Wydzierżawiający wydzierżawia i 
oddaje w wyłączne użytkowanie oraz odpowiada za utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej przez czas 
trwania umowy.Dzierżawca zobowiązuje się do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, instrukcją obsługi i przeszkoleniem oraz do zaangażowania odpowiednich specjalistów (lekarzy 
radiologów i techników RTG) dokonujących badań. 

§ 4. 
1. Dzierżawca, zobowiązany jest realizować płatności w terminie i według wymagalności. 
2. Osobą upoważnioną i odpowiedzialną za realizację umowy jest : 
        - Kierownik Pracowni  RTG –lek.med. Małgorzata Mamczak 

 

§ 5. 
1. Wydzierżawiający będzie utrzymywał przedmiot dzierżawy w pełnej sprawności technicznej  oraz  poniesie   

        wszelkie koszty konserwacji i ewentualnych napraw; 
- reakcja serwisu po telefonicznym zgłoszeniu awarii- 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 
- Osoby wykonujące czynności serwisowe powinny  każdorazowo okazać się upoważnieniem. 
- czas postoju nie może być dłuższy niż 2 dni. 

2. Wydzierżawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 
3. Wydzierżawiający umożliwi przeprowadzenie miesięcznie 200 badań wraz z opisem badań wliczonych w cenę 

miesięcznego czynszu dzierżawnego. 
4. Wydzierżawiający umożliwi przeprowadzenia dodatkowych badań i opisów powyżej limitu określonego 

w § 5 pkt 3, 



  
Strona 22 

 

  

5.   Wydzierżawiający zapewni opis badań wykonywanych na dzierżawionym aparacie w systemie  teleradiologii   
       w terminach: 

- do 24 godz. w dni robocze od otrzymania zlecenia (otrzymane zlecenie w piątek do godz. 12:30 będzie 
         opisane tego samego dnia) 
      - do  …………  godzin ( zależne o warunków podanych przez Wydzierżawiającego w ofercie) w przypadku opisów  
         badań pilnych (na cito) od otrzymania zlecenia. 

§ 6. 
Na czas trwania umowy Wydzierżawiający zobowiązany jest kontynuować Polisę, której ksero każdorazowo po 
przedłużeniu dostarcza Zamawiającemu/ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wydzierżawiający 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie 
mniejszą niż 130  tys. zł. 

§ 7 
1. Z tytułu niniejszej umowy dzierżawy, Wydzierżawiający będzie wystawiał Dzierżawcy w terminie, co miesiąc 

kalendarzowy następujące faktury VAT: 
1. stałą o wartości  ………………………… PLN brutto (słownie: ………………………………………00/100) z tytułu użycia 

przedmiotu dzierżawy do wykonania 200 badań wraz z opisem badań, pacjentów Dzierżawcy miesięcznie, 
2.  zmienne, które będą stanowić opłaty za wykonanie badań dodatkowych i opisów badań dodatkowych: 

a) jednego badania dodatkowego powyżej limitu  …………………. zł  brutto  
               (słownie: …………………………………………../100)  i opisu badania planowy o wartości …………………… zł  brutto  
                (słownie: ……………………………………………../100) 

b) dopłata za opis badania w sytuacjach pilnych o wartości ………… zł brutto (słownie: ………………………/100). 
       3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo, że jeżeli w danym miesiącu, w pakiecie będzie wykonanych mniej  
              badań niż 200, badania te mogą być narastająco rozliczone w następnym miesiącu (bez przenoszenia  
              badań z wielu miesięcy). Powyższe dotyczy 10 badań  tzw. ,,ruchomych”.   

Rozliczenie wartości faktury § 7 pkt 1 ppkt 2) nastąpi do dnia  5 każdego miesiąca  - za miesiąc  poprzedni  wg 
ewidencji prowadzonej w książce badań i wskazań tomografu.  

       Wydzierżawiający zobowiązuje się do utrzymania powyższych cen przez okres 7-ciu miesięcy od dnia zawarcia   
       umowy z wyłączeniem zapisów § 14 pkt. 2 ppkt  3 i  
Należność przysługującą Wydzierżawiającemu, Dzierżawca zapłaci co miesięcznie w terminie do 30 dni po dacie 
dostarczenia oryginału faktury VAT do siedziby Dzierżawcy, na rachunek wskazany na fakturze. 
Dzierżawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – NIP 619-18-27-089.. Jednocześnie 
Dzierżawca oświadcza, iż na podstawie niniejszej umowy upoważnia Wydzierżawiającego do wystawiania faktur 
VAT bez konieczności uzyskiwania jego podpisów. 
W przypadku przestoju spowodowanego awarią przedmiotu dzierżawy przekraczającego 2 dni robocze, jednak  
 nie dłużej niż 9 dni, Wydzierżawiający zmniejszy opłatę za dzierżawę o 1/30 jej wartości za każdy dzień, w którym 
taka sytuacja wystąpiła. Po okresie 9 dni Wykonawca jest zobowiązany ponieść koszty badania pacjenta poza 
szpitalem. 

§ 8. 
1. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiot umowy zgodnie z jego właściwościami, przeznaczeniem oraz 

instrukcją obsługi producenta. 
2. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiotu niniejszej umowy w dzierżawę czy 

użyczenie osobom trzecim. 
§ 9. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od  01.01.2018r. do 30.06.2018r  
2. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wydzierżawiającego, 

Dzierżawca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 
 

§ 10. 
1. Wydzierżawiający wydaje Dzierżawcy przedmiot dzierżawy w stanie przydatnym do użytku. 
2. Do urządzeń musi być dołączona dokumentacja techniczna  oraz  instrukcja obsługi w języku polskim. 

 

§ 11. 
1. Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym 

ponad normę zwykłego zużycia związanego z normalnym korzystaniem z tego przedmiotu w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia umowy. 

3. Wydzierżawiający dokona po zakończeniu umowy demontażu i odbioru urządzenia we własnym zakresie i na 
własny koszt. Termin i warunki demontażu i wyprowadzenia urządzeń strony umowy określą pisemnie. 
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4. Zwrot przedmiotu dzierżawy zostaje potwierdzony przez Wydzierżawiającego w Protokole 
Przekazania/Odbioru. 

§ 12. 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne liczone: 
2. Dzierżawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 7  pkt 2 jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn zawinionych przez Wydzierżawiającego 
3. Dzierżawcy przysługuje kara umowna w wysokości 1/30 wartości określonej w § 7 pkt 1  ppkt. 1  za każdy 

         dzień zwłoki w przekazaniu pracowni do eksploatacji po naprawie trwającej dłużej niż 9 dni licząc od dnia  
         zgłoszenia. 
4. Dzierżawcy przysługuje kara umowna w wysokości 1/30 wartości umowy określonej w § 7 pkt 2 za każdy 

dzień zwłoki, jeżeli Wydzierżawiający nie dokona w terminie 14 dni demontażu i odbioru urządzeń od daty 
zakończenia umowy. 

§ 13. 
Niezależnie od określonych w umowie kar umownych, Dzierżawca zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekracza wartość odszkodowania umownego. 

 

§ 14.  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

- odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
       - wypowiedzenia umowy za 30-sto dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku zaistnienia okoliczności  
         leżących po stronie Zamawiającego w szczególności spowodowanych sytuacja finansową miedzy innymi np.  
         nie przedłużenie, rozwiązanie lub obniżenie poziomu finansowania Kontraktu z NFZ, warunkami  
         organizacyjnymi lub innymi okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia  
         umowy. 
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania 

 w następujących przypadkach: 

 w przypadku zmiany danych adresowych wskazanych w nagłówku umowy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie, 

 w przypadku zmiany danych osób reprezentujących strony umowy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie. 

 w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena 
netto pozostanie niezmienna.  

 w przypadku obniżenia cen ustalonych w umowie np. zastosowanie rabatu. 

 w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

 w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron,  
bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego, 

 w przypadku, gdy strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie 
wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków 
realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niepełnej  
realizacji przedmiotu umowy, w okresie jej obowiązywania, przy zachowaniu jej wartości. 

 4.    Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji umowy, w zakresie badań i opisów ponad limit. 
5. Wszystkie ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem listów 

poleconych, przy czym pismo dwukrotnie awizowane i nie podjęte w terminie uznaje się za doręczone. 
7. Wykonawca  nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
8. W  sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 15. 
1. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
                 WYDZIERŻAWIAJĄCY:                                                                              DZIERŻAWCA: 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
Nr sprawy: SPZOZ-ZP/15D/2017 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
                                   (pełna  nazwa/firma, adres, w zależności od pomiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
 

reprezentowany przez……………………………………………………………………………………………………………… 
                                            (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz z dzierżawą 

minimum 4-rzędowego tomografu komputerowego z systemem PACS i innych urządzeń oraz 
wykonanie opisów badań” prowadzonego przez Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w  
Kępnie, oświadczam, co następuje:  
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.   

 

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

      ………………………………………………………….… 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

(wypełnić jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
w następujących zakresie: ……………………………………….……………………………………………………………………………… 
                                                                   (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

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

    ………………………………………………………….… 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

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

   ……………………………………………………….… 
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 



  
Strona 25 

 

  

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Nr sprawy: SPZOZ-ZP/15D/2017 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………… 
                                   (pełna  nazwa/firma, adres, w zależności od pomiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez …………………………………………………………………………………………… 
                                            (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „„Dostawa wraz z dzierżawą 

minimum 4-rzędowego tomografu komputerowego z systemem PACS i innych urządzeń oraz 
wykonanie opisów badań”  prowadzonego przez Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w  
Kępnie, oświadczam, co następuje:  
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy PZP. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

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

      ………………………………………………………….… 
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……… 

ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem 
następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………  
                                                                             (wypełnić niniejszego oświadczenie, jeżeli dotyczy) 
 

…………………….……., dnia ………….……. r.                                                    …………………………………………………………… 
          (miejscowość)                                                                                                           (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis 

    
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

(wypełnić, jeżeli dotyczy) 

 

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

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

…………………………………………………………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEDiG)  nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.    

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

      ………………………………………………………….… 
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 
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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 ………….……. r.                                               …………………………………………………………………………. 
          (miejscowość)       (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 

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

 

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

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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                                                                                                                                                               Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Nr sprawy : SPZOZ-ZP/15D/2017                                                                                                                    
 

WYKAZ   DOSTAW ZREALIZOWANYCH LUB REALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT, 
A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄCYCH 

CHARAKTEROWI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA O PORÓWNYWALNEJ WARTOŚCI 
 
 

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy......................................................................................................... 
 
 
 

L.p. 
Rodzaj i zakres 

zamówienia 
Całkowita wartość Termin realizacji Nazwa Zamawiającego 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

..................................................................................... 
                                                                                                        (pieczęć,  podpis, data) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Nr sprawy : SPZOZ-ZP/15D/2017                                                                                                                    

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(Wypełnia Wykonawca lub pełnomocnik w przypadku Konsorcjum 
albo upoważniona przez Wykonawcę osoba) 

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy (pełnomocnika w przypadku Konsorcjum): 
…………………………………………….…………………………………………………………………….. 
……………………………………………….………………………………………………………………….. 
 
Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum) 
……………………………………………..…………………………………………………………………….. 
…………………………………………..……………………………………………………………………….. 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „„Dostawa wraz z dzierżawą minimum 

4-rzędowego tomografu komputerowego z systemem PACS i innych urządzeń oraz wykonanie opisów 
badań  dla  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Kępnie” oświadczam, że po zapoznaniu 
się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi stronie internetowej 
zamawiającego (www.szpital.kepno.pl), co następuje: 
1. przynależę / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184 ze zm.). 

(UWAGA! w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

*wybrać odpowiednio 

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

       ………………………………………………………….… 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 
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                                                                                                                                                               Załącznik Nr 8 do SIWZ 

Nr sprawy : SPZOZ-ZP/15D/2017                                                                                                                    
 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach są 

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       …………………………………………………………….… 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 
 

 
 

 


