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KOD CPV  :   33.10.00.00-1 -  urządzenia  medyczne  
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Radom, 4 sierpień 2017 r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

na  dostawę  sprzętu  medycznego                     

dla  Radomskiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego w Radomiu 

 

W  POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

PUBLICZNEGO PROWADZONYM 

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

 ( tekst jednolity  Dz.U. z 2015r, poz. 2164.)  

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 

 KWOTY 209 000 Euro. 

 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Rozne-urzadzenia-i-produkty-medyczne
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I. Zamawiający: 

Nazwa   Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,  

Adres:   ul. Tochtermana 1,  

26 – 600 Radom,  

tel./fax.                 (48) 362–48–47,  

adres e-mail:   pogotowie@pogotowie.radom.pl 

strona internetowa:  www.pogotowie.radom.pl  

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu   

nieograniczonego, o szacunkowej wartości nie przekraczającej wartości  209 000 euro ( Dz.U.  

z 2015r. poz.2263) 

Podstawa prawna : art. 10 ust. 1 , zgodnie z art. 39-46 ustawy P.z.p o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 

ze zmianami – tekst jednolity )   

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  sprzętu medycznego dla potrzeb Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w asortymencie wymienionym poniżej: 

 - nosze podbierakowe - 2 szt.  

 - deska ortopedyczna dla dorosłych - 1 szt.  

        - deska ortopedyczna pediatryczna – 1 szt.  

        - zestaw do zabezpieczenia amputowanych  kończyn  - 2 szt.  

        - szyna wyciągowa – 2 szt.  

        - pulsoksymetr przenośny transportowy z kapnometrem – 2 szt.  

        - ssak akumulatorowo-sieciowy – 2 szt.  

        - ssak przenośny mechaniczny-2 szt. 

        - respirator reanimacyjno-transportowy – 1 szt.  

        - krzesełko kardiologiczne składane – 2 szt. 

        - pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 2 szt.  

        - defibrylator / monitor przenośny z funkcją transmisji danych – 2 szt.  

        - urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 2 szt.   

    o parametrach wymagalnych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

      - Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 33.10.00.00-1.   

        - sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia CPV 33.19.26.00-8  

        - nosze CPV - 33.19.21.60-1  

        - respirator ratowniczo- transportowy CPV - 44.61.12.00-8  

        - nosze podbierakowe CPV - 33.19.21.60-1  

        - deska ortopedyczna / z kpl. pasów + stabilizator głowy / CPV - 33.19.21.60-1  

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.   

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 

http://www.pogotowie.radom.pl/
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5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dynamicznego systemu zakupów. 

IV.  Termin wykonania zamówienia:  

Okres realizacji: max 7 dni od daty podpisania umowy. 

V. Warunki przystąpienia do postępowania: 

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

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia określone w art. 

24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp,  

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b ustawy Pzp). 

 

5.2 Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dla części 1 i 2 zamówienia 

dotyczących:  

5.2.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie określa warunku udziału  

5.2.2 Wymagań w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawców:  

Zamawiający nie określa warunku udziału  

5.2.3 Wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców:  

Zamawiający nie określa warunku udziału  

 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp 

6.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz 

ust. 5 ustawy Pzp.  

 

6.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

6.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

6.4. Zamawiający zawsze wykluczy Wykonawcę, jeśli zajdzie, któraś z przesłanek opisana w art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu 

o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tj.:  

6.4.1 w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 

z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,  

z późn. zm.);  

6.4.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
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pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 

6.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

7.1 Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia  

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ. Informacje zawarte  

w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

7.2 Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:  

7.2.1 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

7.2.2. Brak podstaw do wykluczenia:  

7.2.2.1. W stosunku do ww. wymagania Wykonawca dołącza do oferty:  

 

7.3  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (również, o której mowa w rozdziale XIII pkt 

13.8.), 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. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

WYMIENIONE OŚWIADCZENIE ZOSTANIE UDOSTĘPNIONE NA STRONIE BIP 

ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z INFORMACJĄ Z OTWARCIA OFERT. 

 

7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których 

mowa rozdziale VI., tj:  

7.4.1  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
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ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy Pzp.  

7.4.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert,  

7.4.3  aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  

7.4.4  Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

7.4.5 aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów 

potwierdzających wymagane parametry,  

7.4.6 dokument dopuszczający wyroby medyczne do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą 

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. 

zm.),  

 

7.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:  

7.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem  

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, wystawione nie wcześniej 
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niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

7.5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. 

dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego realizacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich 

ważności.  

7.5.3. 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.  

 

7.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postepowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

 

7.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli 

Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 

r. poz. 352).  

7.7.1. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu 

oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem 

sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były 

składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowym i ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych.  

7.7.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów.  
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7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 

język polski.  

 

7.9. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom 

7.9.1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  

7.9.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

Podwykonawców, o ile są mu znani.  

 

7.10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

7.10.1. 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.  

7.10.2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:  

- wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  

- Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  

- ustanowionego pełnomocnika (lidera) oraz zakres jego umocowania, a także  

- oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia.  

7.10.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone 

przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.  

7.10.4. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza (oryginał tego pisma). Wszelka 

korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako 

pełnomocnik/ lider.  

7.10.5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 

zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców  

7.10.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

wypełnione oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2.1. ppkt a) SIWZ składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia  

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach 

określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami: 

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.  
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8.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem formy 

pisemnej.  

 

8.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca) lub środkami komunikacji elektronicznej:  

- za pomocą faksu (48) 362–48–47, lub  

- e-mailem: pogotowie@pogotowie.radom.pl.  

Forma przekazania dokumentów za pośrednictwem komunikacji elektronicznej – faksu/emaila nie 

dotyczy oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, co, do których ustawa Pzp. 

wymaga złożenia w oryginale.  

 

8.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszystkich zawiadomień, wezwań i informacji 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

lub drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

8.5 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środkami komunikacji 

elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer 

zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.  

 

8.6 We wszystkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazać znak 

sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez 

Zamawiającego.  

 

8.7 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednaj 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 składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego 

po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.  

 

8.8 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.  

 

8.9 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma/odpowiedzi, zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

 

8.10 Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, nie przywraca on nowego biegu terminu 

składania wniosków i zapytań do SIWZ.  
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8.11 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający 

może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków 

zamówienia. Każdą zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.  

 

8.12 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zamiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert zgodnie z art. 12a. ust. 2 Pzp. W takim przypadku wszelkie prawa  

i zobowiązania (wykonawcy i zamawiającego) będą podlegały nowym terminom  

z zastrzeżeniem składania zapytań i ustawowego obowiązku udzielania na nie odpowiedzi 

przez zamawiającego.  

 

8.13 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert. Informację zamieszcza 

informację na stronie internetowej.  

 

8.14 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, 

uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

 

8.15 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

 

8.16  Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:  

8.16. 1. W zakresie proceduralnym oraz merytorycznym przedmiotu zamówienia osobą 

upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

lek. med. Piotr Kowalski – Dyrektor RSPR  

 

8.17. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

ul. Tochtermana 1,  

26-600 Radom 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.  

 

X. Informacje dotyczące zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia  
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XI. Termin związania ofertą:  

11.1 Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert.  

 

11.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

11.3 W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego 

może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 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.  

11.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia.  

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty  

12.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierająca jedną cenę. Złożenie więcej niż jednej 

oferty skutkuje ich odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawy Pzp (art. 89 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp).  

 

12.2 Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ.  

 

12.3 Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę.  

 

12.4 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis 

poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty 

upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.  

 

12.5 Oferta musi być przygotowana na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej 

trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Nieczytelne oferty 

mogą zostać odrzucone.  

 

12.6 Do formularza oferty dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, 

załączniki i oświadczenia wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ oraz formularz 

asortymentowo cenowy na daną cześć zamówienia, której dotyczy oferta. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym musza być przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę.  

 

12.7 Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.  
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12.8 Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

 

12.9 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane (z numeracją stron 

rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty). 

 

12.10 Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, winny być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

 

12.11 Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 

Wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania:  

12.11.1  oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika  

- do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa;  

12.11.2.sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej opisano w rozdziale 

VII SIWZ;  

12.11.3  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może 

wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 

zawierającą, co najmniej:  

 - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,  

 - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej 

rękojmi lub gwarancji, 

 - zobowiązania do solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących 

wspólnie.  

12.11.4 wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych 

dokonywana jest przez pełnomocnika/ lidera. Zamawiający kieruje wszelką 

informację i korespondencję do pełnomocnika/ lidera;  

 

12.12 Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 

1503), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie 

mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3).  

Wykonawca zastrzeżoną część oferty powinien oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż 

stanowi ona zastrzeżoną tajemnice przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym 

(wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – 

NIE UDOSTEPNIAĆ oraz dołączyć pisemne UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą 

tajemnica przedsiębiorstwa.  

 

12.13 Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

 

12.14 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

12.15 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.  
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12.16 Oferty składane za pomocą operatora pocztowego powinny być zapakowane w dodatkową 

kopertę tak, aby jej rozpakowanie w sekretariacie Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie 

się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem 

składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.  

 

12.17 Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem 

telefonu (może być pieczęć) i zaadresowane jak poniżej:  

 

 

 

 

12.18 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

 

12.19 Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie 

przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację  

o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści 

odpowiednio „ZMIANA OFERTY: albo „WYCOFANIE OFERTY”.  

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

13.1 Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, 

załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Radom, ul. Tochtermana 1 w Sekretariacie w terminie do    14.08.2017 r. 

do godziny 11:00   

13.2 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się  

w siedzibie Zamawiającego w Radomiu przy ul.Tochtermana 1, w pokoju 213 w dniu 

14.08.2017 r. o godz. 11:15 

 

13.3 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert 

wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.  

 

13.4 Ofertę złożoną po terminie - zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

 

13.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia.  

 

13.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

 

13.7 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach.  

 

Postępowanie przetargowe  na dostawę  sprzętu  medycznego 

dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

nie otwierać przed dniem 14.08.2017 r. 
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13.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Informację  

z otwarcia ofert, która zawiera informacje dotyczące:  

13.8.1  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

13.8.2  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

13.8.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

13.9 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, wezwań do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, 

poprawiać oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z SIWZ.  

 

XIV. Opis sposobu obliczania ceny oraz kryterium oceny ofert: 

14.1 Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone  

w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania zamówienia. 

 

14.2 Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę 

opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 

zwrotu podatku niektórym podatnikom (Dz. U. nr 95 poz. 798 z późn. zm.). 

 

14.3  Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu ofertowym wartość netto (bez VAT), cenę 

brutto (z VAT) oraz kwotę podatku VAT. 

 

14.4 Informacje dotyczące walut obcych: rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym 

prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

  

14.5 Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1. Cena  60 

2 Parametry techniczne 40 

       

1) Xc = cena – 60 % 

2) Xpt = parametry techniczne - 40 %  

 

Kryterium nr 1 :   

Punkty w kryterium „cena (Xc)” zostaną wyliczone wg poniższego wzoru: 

         

najniższa oferowana cena 

Xc = -------------------------------------------- x 100 x 60% 

cena oferty badanej 

Kryterium nr 2 : 

Punkty w kryterium  parametry techniczne zostaną wyliczone wg poniższego wzoru: 

 

Ilość pkt przyznana badanej ofercie  

wg Załącznika nr 2b do SIWZ (Formularz parametrów punktowanych) 
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          Xpt =    ---------------------------------------------------------------------------   x  100 x 40% 

Max ilość pkt spośród ocenianych ofert  

wg Załącznika nr 2b do SIWZ (Formularz parametrów punktowanych) 

 

Parametr  punktowany Punktacja 

Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV lub CMV 

przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej 

wentylacji minutowej - dotyczy respiratora 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt 

Min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie 

IPPV/ CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O2 

deklarowaną w materiałach technicznych producenta) - dotyczy 

respiratora 

Poniżej 50% - 10pkt 

50% i więcej – 0 pkt 

Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans 

magnetyczny) o indukcji min. 3 Tesla - dotyczy respiratora 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Wyposażony w dodatkowy zestaw do manualnej wentylacji 

ciśnieniowej noworodków - dotyczy respiratora 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt 

Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB - dotyczy defibrylatora Tak – 10 pkt. 

Inne rozwiązanie –0 pkt. 

Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 

cm/Mv - dotyczy defibrylatora 
Tak – 0 pkt. 

Szerszy zakres – 10 pkt. 

Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, zsynchronizowany 

pomiar RR z kablem EKG - dotyczy defibrylatora 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości 

(cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej oraz prezentacja 

graficzna wykresu głębokości uciśnięć klatki piersiowej – dot. 

defibrylatora 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego 

przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej - dotyczy 

defibrylatora 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi - dotyczy 

defibrylatora 

Tak – 10pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Port USB do transferu danych do komputera PC - dotyczy defibrylatora Tak – 10 pkt. 

Inne rozwiązanie–0 pkt. 

- torba z funkcją płachty do przenoszenia - dotyczy urządzenia do 

kompresji klatki piersiowej  

 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 Łączna max suma punktów  
120 pkt 

 

Ocena końcowa oferty ( Xk) to najwyższa suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg 

w/w kryteriów: 

 

Xk = Xc + Xpt  
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Dodatkowe wyjaśnienia: 

- Kryteria obliczane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

- Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów. 

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 

zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który  

w Formularzu Oferty poda cenę  z zerową stawką VAT, zamawiający na etapie oceny i porównania 

ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy 

Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet 

Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

 

14.6 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, zostały określone we 

wzorze Umowy.  

 

14.7 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny 

lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.  

14.8 Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe wydaje się rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:  

14.8.1 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności zamawianych produktów wykonawcy, kosztu zakupu, 

kosztów pracy, koszty magazynowania, koszty transportu, kosztu wynagrodzenia 

pracowników, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.);  

14.8.2 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów jeżeli taka 

wykonawca otrzymał;  

14.8.3 wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

14.8.4 wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

14.8.5  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

 

14.9 W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od:  

14.9.1 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 14.8, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  
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14.9.2 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 14.8.  

 

14.10 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.  

 

14.11 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

14.12 Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego pisemnie w ofercie, czy wybór 

jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

 

XV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego: 

15.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

15.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

15.1.2 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;  

15.1.3 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; lub  

15.1.4 unieważnieniu postępowania  

- podając uzasadnienie prawne i faktyczne.  

 

15.2 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej.  

 

15.3 Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż:  

15.3.1  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

15.3.2  10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób niż określone w pkt 1.  

 

15.4 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w ust. 15.3, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

 

15.5. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu 

spotkania w celu udzielenia zamówienia, czyli zawarcia umowy.  
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15.6 Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle 

podpisane egzemplarze niezwłocznie, nie później niż do 7 dni, Zamawiającemu.  

 

15.7 Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 

oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy P.z.p.  

 

15.8 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 

15.9 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:  

15.9.1 Złożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, w której Wykonawcy wskażą Pełnomocnika/ lidera 

uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów 

związanych z płatnościami – w przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie 

wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

15.9.2 o ile będą już mu znani: Przedstawić nazwy (firmy) podwykonawców, adresy oraz 

dokumenty potwierdzające, że występują oni w obrocie prawnym, a także wskazać 

sposób reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który 

podwykonawca będzie realizował – jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana wskazał w ofercie, że część zamówienia powierzy podwykonawcom  

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawców, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach:  

17.1 Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia, będzie zawierała zapisy podane we Wzorze umowy stanowiący 

załącznik do SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty.  

 

17.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi, co najmniej 

jedna z następujących okoliczności:  

17.2.1. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 

określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,  
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17.3 Możliwość oraz przewidywane zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp 

zostały określone w projekcie umowy (§ 8 wzoru umowy), które stanowią integralną część 

SIWZ to jest:  

17.3.1 ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;  

17.3.2  wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, 

zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie 

pojęciowym tzw. siły wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, 

zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania 

uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas 

trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania 

się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;  

17.3.3 nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku 

umowa nie uleganie zmianie w zakresie wysokości ceny netto.  

17.3.4 zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

17.3.5 zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 

sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry lub lepsze, jakie 

posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy  

w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być 

dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie 

zwiększeniu, a wykonawca wykaże podstawy do takiej zmiany;  

17.3.6 zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 

sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie 

ulegnie zwiększeniu, a wykonawca wykaże podstawy braku możliwości 

przewidywalności;  

17.3.7 Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian 

będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 

konieczności sporządzania aneksu.  

 

17.4. Zakazuje się dokonywania zmian stanowiących udzielenie nowego zamówienia, jeżeli 

charakteryzują się one cechami w sposób istotny odbiegającymi od postanowień 

pierwotnego zamówienia i w związku z tym mogą wskazywać na wolę ponownego 

negocjowania przez strony podstawowych ustaleń tego zamówienia. Zmiana zamówienia 

publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona 

warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, 

umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni. 

Zakazuje się zmian istotnych, o których mowa w  art. 144 ust. 1e. 
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XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia:  

 

18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp..  

 

18.2 Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp..  

 

18.3 W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

18.3.1 określenia warunków udziału w postępowaniu;  

18.3.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

18.3.3 odrzucenia oferty odwołującego;  

18.3.4 opisu przedmiotu zamówienia;  

18.3.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 

18.4 Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy PZP.  

 

18.5 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.  

 

18.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu.  

 

18.7 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 przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 

18.8 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert lub termin składania wniosków.  

 

18.9 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

 

18.10 Na podst. art. 181 ust. 1 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
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podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2.  

 

18.11 Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań określa dział VI ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych w ustawie 

Pzp. zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

XIX. Informacja o podziale zamówienia na części oraz określenie zakresu i przedmiotu tych 

części. możliwości zawarcia umowy ramowej, zamówienia uzupełniającego, ofert 

wariantowych, aukcji elektronicznych:   

Zamawiający nie będzie dzielił zamówienia na części  

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej  

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.  

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w prowadzonym postępowaniu 

o zamówienia publiczne.  

 

XX. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot:. 

20.1 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.  

20.2  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

XXI. Informacja dotycząca wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa  

w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i art. 29 ust. 4 ustawy Pzp: 

21.1 Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań stawianych art. 29 ust. 

3a ustawy Pzp.  

21.2 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymagałby przy realizacji zamówienia 

publicznego uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp., tym samym nie 

wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.  

 

XXII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżania zgodnie z art. 36a ust. 

2 ustawy Pzp:  

22.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

22.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienie.  

22.2.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) 

tej części (zakresu) zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, przy czym Wykonawca będzie odpowiadał za działania 

podwykonawcy jak za własne. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie 

rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia 

podwykonawcy.  
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XXIII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp:  

Zamawiający nie przewiduje skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.  

 

XXIV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 

2 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.  

 

XXV. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 

zamówienia:  

Zamawiający nie przewiduje skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp.  

 

XXVI. Postanowienia końcowe:  

26.1 Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1128.  

 

26.2 Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin 

urzędowania:  

26.2.1 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,  

26.2.2 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty.  

 

Załączniki:  

 

Formularz ofertowy-Parametry techniczne - załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz cenowy – załącznik nr 2a do SIWZ 

Formularz parametrów punktowanych – załącznik nr 2b do SIWZ 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3 do 

SIWZ 

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 

załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         04.08.2017 r. 

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

            data             podpis Kierownika Zamawiającego         

          lub osoby upoważnionej 
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Załącznik  nr 1 do SIWZ 

           

   ……………………….…………………… 

    pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta 

                                                                                                            

 

FORMULARZ  OFERTOWY - PARAMETRY TECHNICZNE  

 

Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnie obowiązującej polskiej normy PN EN 1865-1 lub 

równoważnej  w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania  (jeżeli występuje) 

 

 

 

1. Nosze podbierakowe - 2 szt 

 

Wymagane minimalne parametry Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

    

(podać markę i model, załączyć folder)  

Tak / Nie* 
 

wyposażone w komplet min 3 szt. pasów 

zabezpieczających 

Tak / Nie*  

łopaty noszy wykonane z tworzywa 

sztucznego lub aluminium  

Tak / Nie*  

Wyposażone w zamki spinające łopaty  

z podwójną zapadką  o konstrukcji 

zabezpieczającej przed niekontrolowanym 

rozpięciem łopat lub powinny być 

wyposażone w dodatkowy system 

zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy 

( system dodatkowych zabezpieczeń ma 

być opisany w instrukcji obsługi oraz  

w załączonym folderze) 

Tak / Nie*  

muszą umożliwiać złożenie ich w połowie 

długości 

Tak / Nie*  

muszą umożliwiać regulację długości 

pozwalającą na dobór do pacjentów o 

różnym wzroście 

Tak / Nie*  

muszą min 10 uchwytów do przenoszenia 

umieszczonych na obwodzie noszy 

Tak / Nie*  

obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg  

( podać) 

Tak / Nie*  

waga noszy do 10 kg Tak / Nie*  

Zgodne z normą PN EN 1865-1 Tak / Nie*  
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załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w 

jednostkach medycznych na terenie Polski, 

zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych  

z dnia 20.05.2010r i aktami 

wykonawczymi do ustawy . 

Tak / Nie*  

 

 

 

 

                                                                    

1. Deska ortopedyczna dla dorosłych – 1 szt 

  Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
 

 

Parametr oferowany* 

 

  

(podać markę model , załączyć folder ) 

Tak / Nie*  

 

Nosze typu deska, wykonana z 

wysokoodpornego tworzywa sztucznego , 

zmywalna , prześwietlarna dla promieni X 

w stopniu diagnostycznym , płaska gładka 

powierzchnia leża nie przyjmująca krwi  

i brudu, przystosowana do dezynfekcji ,   

pasy zabezpieczające do deski 

ortopedycznej mocowane za pomocą 

metalowego obrotowego karabińczyka , 

spięcie pasów za pomocą metalowej 

klamry i metalowego zamka , duże 

karabińczyki obrotowe na końcach pasów 

– min 4 szt/kpl pasów. 

Mocowanie pasów do deski za pomocą 

min. 5 uchwytów na dłuższej stronie 

deski   

Zestaw klocków do unieruchamiania 

głowy i kręgosłupa szyjnego,  

z możliwością zmiany punktu mocowania 

pasów mocujących, z możliwością 

obserwacji uszu poszkodowanego, z co 

najmniej dwoma pasami  do stabilizacji 

głowy (podbródkowy i czołowy) oraz 

brakiem wpływu zamocowania zestawu 

na możliwości transportowe noszy. Całe 

mocowanie pokryte tworzywem 

wodoodpornym  

Ciężar deski z kpl z pasów ( 4 szt )  

i unieruchomieniem głowy poniżej 10 kg., 

obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg. 

Szerokość deski  min. 45cm.  

Tak / Nie*  
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Długość deski   min 183cm.  

Odległość uchwytów deski od podłoża – 

min.  2,5 cm. 

Zwężenie końca dystalnego deski od 

strony nóg ułatwiające manewrowość  

w ciasnych przestrzeniach   

Dodatnia pływalność deski 

Min 16 uchwytów do przenoszenia 

rozmieszczon ych na obwodzie deski 

umożliwiających bezpieczny i wygodny 

uchwyt ręką w rękawicach roboczych ,  

deska zgodna z normą PN EN 1865-1 

- załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w 

jednostkach medycznych na terenie 

Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami 

wykonawczymi do ustawy 

 

                                                                                

2. Deska ortopedyczna pediatryczna  – 1 szt 

                                                  

Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

  (podać markę i model, załączyć folder )  Tak / Nie*  

do bezpiecznej stabilizacji kręgosłupa  

i bezpiecznego  transportu dziecka, 

wyposażona we wbudowane pasy 

zabezpieczające kodowane kolorem oraz 

wbudowany system do unieruchomienia 

głowy,  

Tak / Nie*  

z wbudowanymi min 4 uchwytami do 

przenoszenia oraz z wbudowanymi 

uchwytami do mocowania na noszach 

Tak / Nie*  

pokrycie deski wykonane z tworzywa 

sztucznego, łatwo zmywalnego, 

nienasiąkliwe , przystosowane do 

dezynfekcji  

Tak / Nie*  

przeznaczona dla dzieci w wieku do 10 lat  

i o wadze do min. 40 kg, 

Tak / Nie*  

prześwietlalna dla promieni X w stopniu 

umożliwiającym pełną diagnostykę RTG 

Tak / Nie*  

w pokrowcu ochronnym transportowym 

łatwo zmywalnym, 

Tak / Nie*  
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- załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w jednostkach 

medycznych na terenie Polski, zgodnie  

z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

20.05.2010r i aktami wykonawczymi do 

ustawy 

Tak / Nie*  

 

                                                                           

3. Zestaw do zabezpieczenia amputowanych kończyn  – 2 szt 

                  

Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

    podać markę i model , załaczyc folder wraz 

z danymi   

Tak / Nie* 
 

- zestaw przeznaczony do zabezpieczenia  

i  transportu amputowanych kończyn  

w wypadku amputacji urazowych  

w warunkach poza szpitalnych  

Tak / Nie*  

- umieszczony w walizce lub torbie Tak / Nie*  

- w skład zestawu powinny wchodzić min  

(4) pakiety dedykowane do określonych 

części ciała: palec, dłoń, kończyna górna, 

kończyna dolna. 

- pakiet zabezpieczający powinien  zawierać 

minimum: 

- stazę typu Martin 

- opaskę do tamowania krwotoków 

- kleszczyki anatomiczne 

- kleszczyki chirurgiczne 

- kleszczyki Pean 

Tak / Nie*  

 

 

4.  Szyna Wyciągowa – 2 szt  

Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

    

 

podać markę i   model, załączyć folder  Tak / Nie*  

 - szyna wykonana na bazie podwójnego 

stelaża o dużej sztywności z  regulacją 

długości  w zakresie od min 90 cm do min 

130cm , szerokość leża szyny min 20 cm , 

wysokość szyny od min 10 do min 20 cm , 

waga do max 2,5 kg, w kpl pokrowiec  

Tak / Nie*  
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z tworzywa sztucznego,  wyposażona  

w min 4 szerokie i elastyczne opaski 

stabilizujące oraz ręcznym mechanizem 

naciągowy wraz z systemem upięcia za 

kostkę  

- załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w jednostkach 

medycznych na terenie Polski, zgodnie 

Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

20.05.2010r i aktami wykonawczymi do 

ustawy 

 

5. Pulsoksymetr przenośny z kapnometrem  – 2 szt 

                                                          

Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

 podać markę i model, załączyć folder   Tak / Nie*  

ze wskaźnikiem pomiaru saturacji i pulsu 

- zakres pomiaru saturacji od 20 do 100% 

- zakres pomiaru pulsu min od 20 do 300 

ppm 

Tak / Nie*  

ze wskaźnikiem perfuzji Tak / Nie*  

czas pracy ciągłej min 80 godzin na 

zasilaniu bateryjnym dla monitorowania  

SPO2 lub min 20 godz. SPO2 i CO2 

Tak / Nie*  

z wyświetlaczem cyfrowym saturacji i pulsu Tak / Nie*  

z czujnikami wielokrotnego użytku do 

pomiaru SPO2 typu klips dla dorosłych i dla 

dzieci 

Tak / Nie*  

z pokrowcem ochronnym na pulsoksymetr  

wraz z akcesoriami 

Tak / Nie*  

Kapnometria Tak / Nie*  

Monitorowanie et CO2 dla pacjentów 

zaintubowanych , w kpl czujnik 

wielokrotnego użytku wraz z min 3  

wymiennymi łącznikami  

Tak / Nie*  

Zakres pomiaru EtCO2  min. 0-75 mmHg Tak / Nie*  

Za zakresek pomiarurespiracji min 2-60 

oddechów /min 

Tak / Nie*  

 - załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w jednostkach 

medycznych na terenie Polski, zgodnie  

z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

Tak / Nie*  
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20.05.2010r i aktami wykonawczymi do 

ustawy 

 

 

6. Ssak akumulatorowo-sieciowy    - 2 szt 

                                                         

Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

  

( podać markę i model, załączyć folder ) 

Tak / Nie*  

 z zasilaniem akumulatorowo-sieciowym,  

z wbudowanym akumulatorem,   

z możliwością pracy w ambulansie i poza 

nim, z możliwością ładowania akumulatora  

i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu  

i sieci 230V, słój wielorazowy o pojemności 

min. 1 L z możliwością stosowania worków  

jednorazowych, w kpl zestaw min 3 szt 

worków jednorazowych , filtr 

antybakteryjny, słój wyposażony w zawór 

antyprzelewowy, wyposażony w płynną 

regulację siły ssania w zakresie do min. 

800mBar (80kPa) ,z przepływem powyżej  

20 l/min., wyposażony we wskaźnik 

poziomu naładowania akumulatora, 

czas pracy ciągłej akumulatora przy 

maksymalnym obciążeniu min. 30 minut, 

wyposażony w uchwyt zgodny w 

wymogami normy PN EN 1789 posiadający 

funkcje zasilania ssaka i ładowania 

akumulatora po wpięciu urządzenia do 

uchwytu. 

 (podać markę i model uchwytu , załączyć 

folder  i potwierdzenie zgodności z normą 

PN EN 1789) 

, waga ssaka do 4 kg; 

- załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w jednostkach 

medycznych na terenie Polski, zgodnie z 

Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

20.05.2010r i aktami wykonawczymi do 

ustawy 

Tak / Nie*  
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7. Ssak przenośny mechaniczny – 2 szt 

                                                         

Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

  

podać markę i model, załączyć folder  

z opisem  

Tak / Nie*  

 - pojemność pojemnika na wydzielinę min. 

600 ml, 

- wydajność ssaka min. 200 ml/5sek,  

- średni przepływ roboczy min. 50l/min., 

- podciśnienie do min. 80kPa, 

- możliwość uruchomienia stopą, 

- przystosowany do sterylizacji, 

- waga  maksymalnie 1kg. 

- załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w jednostkach 

medycznych na terenie Polski, zgodnie 

 z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

20.05.2010r i aktami wykonawczymi do 

ustawy 

Tak / Nie*  

 

8. Respirator reanimacyjno-transportowy   - 1 szt 

                                  

Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

 podać markę i model, załączyć folder  

z opisem 

Tak / Nie*  

2 Zasilanie i sterowanie pracą respiratora 

wyłącznie z jednego źródła zasilania tj  

pneumatycznego ,   z przenośnego lub 

stacjonarnego źródła tlenu (dopuszcza się 

elektroniczne zasilanie modułu alarmów) 

Tak / Nie*. 

 

3 Maksymalna waga respiratora ≤ 2,5 kg Tak / Nie*  

4 Tryb wentylacji  IPPV lub CMV Tak / Nie*  

5 Funkcja automatycznej blokady w cyklu 

wentylacji IPPV lub CMV przy oddechu 

spontanicznym pacjenta -  z zapewnieniem 

minimalnej wentylacji minutowej 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

7 Niezależna płynna regulacja częstości 

oddechowej i objętości oddechowej 

Tak / Nie*  

8 Zakres regulacji częstości oddechowej min. 

8-40 cykli/min. 

Tak / Nie*  
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9 Zakres regulacji objętości oddechowej min. 

80 - 1300 ml 

Tak / Nie*  

10 Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie 

pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH2O 

Tak / Nie*  

11 Zintegrowana z respiratorem zastawka 

PEEP z zakresem regulacji  min 0-20 

cmH2O 

Tak / Nie*  

12 Tryb wentylacji CPAP z zakresem regulacji 

do max 15cmH2O ,  zintegrowany z 

respiratorem przepływomierz z zakresem 

regulacji przepływu min. 1-30 l/min. 

Tak / Nie*  

13 Możliwość ręcznego wyzwolenia wdechu   Tak / Nie*  

14 Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” 

poniżej 3 cmH2O 

Tak / Nie*  

15 Min 2 poziomy stężenia tlenu w 

mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ 

CMV, 100 i max 60% (podać wartość 

znamionową stężenia O2 deklarowaną  

w materiałach technicznych producenta) 

Poniżej 50% - 

10 pkt. 

50% i więcej – 

0 pkt 

 

 

16 Przepływ w trybie wentylacji biernej (na 

żądanie) regulowany automatycznie w 

zakresie od 0 do 100L/min w funkcji 

podciśnienia w układzie pacjenta,  

Tak / Nie*  

17 Monitorowanie  ciśnienia w układzie 

pacjenta wbudowane w respirator  

Tak / Nie*  

18 Alarmy (dopuszcza się elektryczne zasilanie 

modułu alarmów): 

- wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie 

wdechu 

- niskiego ciśnienia w układzie pacjenta 

(rozłączenia) 

- stałego ciśnienia w układzie pacjenta 

- niskiego ciśnienia gazu zasilającego 

Tak / Nie*  

19 Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu 

zasilającego 

Tak / Nie*  

20 Respirator przystosowany do pracy  

w urządzeniach MRI (rezonans 

magnetyczny) o indukcji min. 3 Tesla 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

21 układ oddechowy pacjenta – min 3 szt. + 

min 3 szt. kpl układów oddechowych do 

CPAP-u  

Tak / Nie*  

22 Wyposażony w dodatkowy  o zestaw do 

manualnej wentylacji ciśnieniowej 

noworodków 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

23 Uchwyt mocujący respirator na ścianie Tak / Nie*  
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zgodny z wymogami normy PN EN 1789 

24 Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: 

- torba transportowa z kieszeniami i 

uchwytami do mocowania drobnego 

sprzętu medycznego, umożliwiająca 

transport zestawu w ręku, na ramieniu i na 

plecach, zaczepy umożliwiające 

zawieszenie torby na ramie łóżka/ noszy 

- butla tlenowa aluminiowa lub 

kompozytowa, z głowicą DIN o poj. 

zapewniającej min 400L O2 przy ciśnieniu 

roboczym 150atm 

- reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2  

i przepływomierzem obrotowym 0-25 

l/min, ciśnienie robocze 200 atm, przepływ 

z gniazda AGA powyżej 120 l/min., 

manometr w osłonie zabezpieczającej 

przed uszkodzeniem 

Tak / Nie*   

 

25 Okres gwarancji min. 24 miesiące Tak / Nie*  

27 - załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w jednostkach 

medycznych na terenie Polski, zgodnie z 

Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

20.05.2010r i aktami wykonawczymi do 

ustawy 

Tak / Nie*  

 

9. Krzesełko kardiologiczne składane - 2 szt 

 

Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

 Krzesełko kardiologiczne  

(podać markę model , załączyć folder ) 

Tak / Nie*  

 

 składane, z blokadą zabezpieczającą przed 

przypadkowym złożeniem w trakcie 

transportu , z kpl. 3 pasów bezpieczeństwa , 

elastyczne pokrycie z miękkiego tworzywa 

sztucznego umożliwiające szybki 

demontaż/montaż do mycia i dezynfekcji , 

4 kółka jezdne z czego min. dwa skrętne w 

zakresie 360 stopni i  wyposażone w 

hamulce , teleskopowo wydłużane rączki 

przednie z regulacją ustawienia wysokości 

do znoszenia po schodach na min. 

2 poziomach (podać ilość ustawień 

Tak / Nie*  
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wysokości), min. 2 pary składanych rączek 

tylnych umieszczone na różnych 

wysokościach , waga max. 10 kg (podać 

wagę w kg) , obciążenie dopuszczalne  pow. 

150 kg 

 (podać w kg) 

- załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w jednostkach 

medycznych na terenie Polski, zgodnie  

z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

20.05.2010r i aktami wykonawczymi do 

ustawy 

 

 

10. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa - 2 szt 

 

Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

  

 (podać markę model , załączyć folder ) 

Tak / Nie*  

Możliwość stosowania strzykawek 5, 10, 

20 , 50 ml. różnych producentów, 

automatyczne rozpoznawanie  objętości 

strzykawki  ,strzykawka montowana od 

czoła a nie od gór pompy, szybkość 

dozowania w zakresie min 0,1-1800 ml/h, 

szybkość dozowania bolus-a  do 2000 

ml/h, bolus manualny i automatyczny, 

programowanie parametrów podaży Bolus-

a w zakresie : objętość / dawka , czas lub 

szybkość podaży , zmiana parametrów 

bolus-a bez wstrzymywania infuzji. 

Z klawiaturą numeryczną do 

wprowadzania wartości parametrów infuzji 

. Z możliwością  budpowy listy nazw 

leków  dla min. 100 leków. Regulowane 

progi ciśnienia okluzji na min. 5 

poziomach. Zmiana progu ciśnienia okluzji 

bez przerywania infuzji. Automatyczna 

redukcja bolusa okluzyjnego. 

Rozbudowany system alarmów .Historia 

infuzji – min. 100 wpisów z datą i godziną 

zdarzenia. 

Czas pracy z akumulatora min. 16 h przy 

Tak / Nie*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Radomiu, ul.Tochtermana 1, 26-600 Radom, nr sprawy: RSPR-3PN/2017    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

32  

infuzji 5ml/h. Czas ładowania akumulatora 

do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 

h. 

Instalacja pompy w stacji dokującej. 

Możliwość mocowania pomp jedna nad 

drugą, automatyczne przyłączenie zasilania 

ze stacji dokującej. Z wyświetlaczem, na 

którym w czasie infuzji stale  wyświetlane 

są min. następujące informacje: nazwa 

leku, szybkość dozowania (dawkowanie) 

leku , poziom ciśnienia dozowania wraz  

z wybranym progiem alarmu okluzji, typ 

wybranej do infuzji strzykawki, stan 

naładowania akumulatora. Napisy na 

wyświetlaczu w języku polskim Instrukcja 

obsługi w języku polskim 

Waga do 2.5 kg . Zasilanie 230 V AC oraz 

12 V DC. W kpl uchwyt do bezpiecznego 

montażu pompy w ambulansie zgodny  

z wymogami normy PN EN 1789 

posiadający funkcje zasilania pompy  

i ładowania akumulatora po wpięciu 

urządzenia do uchwytu 

- załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w jednostkach 

medycznych na terenie Polski, zgodnie  

z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

20.05.2010r i aktami wykonawczymi do 

ustawy 

 

  

 

 

11. Defibrylator / monitor  przenośny z funkcją transmisji danych- 2 szt 

                                                    

Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

 podać markę model , załączyć folder Tak / Nie*  

Defibrylator przenośny dla dorosłych  

i dzieci o wadze kompletnego defibrylatora 

gotowego do pracy opisanego w 

specyfikacji do max 10 kg  

Tak / Nie*  

Aparat odporny na kurz i zalanie wodą -  

min. klasa IP55  

Tak / Nie*  

Czas pracy na akumulatorze: min. 6 godzin Tak / Nie*  
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ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 

defibrylacji z max energią 

Zasilanie defibrylatora poprzez uchwyt 

karetkowy  zapewniający możliwość 

ładowania akumulatora/ów w aparacie oraz 

zasilanie defibrylatora  

Tak / Nie*  

Akumulator litowo-jonowy lub 

równoważny, ze zminimalizowanym 

efektem pamięci , czas ładowania do max 

4,5 godzin  

Tak / Nie*  

Defibrylacja dwufazowa w trybie ręcznym  

i automatycznym , regulacja energii  

w  zakresie min. 2-200J , dostępne min.20 

poziomów energii zew, gotowość do 

defibrylacji max energią w max 7 s. , 

możliwość wykonania kardiowersji  

Tak / Nie*  

Ekran kolorowy LCD o przekątnej min 6,5'' 

, Możliwość wyświetlenia 4 krzywych 

dynamicznych jednocześnie 

Tak / Nie*  

 Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk 

pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, 

interpretacji słownej wyników analizy oraz 

wyników pomiarów amplitudowo-

czasowych 

Tak / Nie*  

Wbudowany rejestrator termiczny EKG na 

papier o szerokości min. 80 mm, szybkość 

wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 

mm/sek. 

Tak / Nie*  

Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej 

USB  

Tak – 10 pkt. 

Inne 

rozwiązanie – 0 

pkt. 

 

Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń i min 

30 zrzutów ekranowych (monitorowanie, 

defibrylacja, stymulacja, procedury 

terapeutyczne). 

Tak / Nie*  

Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z 

analizą, interpretacją słowną i możliwością 

transmisji przez  modem GSM  

Tak / Nie*  

Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 

30-300 /min  

Tak / Nie*  
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Wzmocnienie zapisu EKG regulowane  

w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV 

Tak – 0 pkt. 

Szerszy zakres 

– 10 pkt. 

 

Tryb asynchroniczny i „na żądanie” Tak / Nie*  

Częstotliwość stymulacji regulowana  

w zakresie min. 30-180 imp/min , prąd 

stymulacji regulowany w zakresie min. 10-

140 mA 

Tak / Nie*  

Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET  Tak / Nie*  

Zakres pomiaru SpO2 w zakresie  1-100%  

i pulsu w zakresie  min 30-230/min 

Tak / Nie*  

Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania 

mankietu, zsynchronizowany pomiar RR  

z sygnałem EKG  

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Funkcja wspomagania resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej z informacją 

zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki 

piersiowej - sygnalizacja akustyczna 

i optyczna właściwego tempa oraz 

prawidłowej głębokości uciśnię. 

Tak / Nie*  

Wyświetlanie na ekranie w formie 

numerycznej rzeczywistej głębokości (cm)  

i częstości (1/min.) uciśnięć klatki 

piersiowej oraz prezentacja graficzna 

wykresu głębokości uciśnięć klatki 

piersiowej. 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt 

 

Funkcja metronomu umożliwiająca 

prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej  

z zalecaną częstością. 

Tak / Nie*  

Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na 

ekranie niezakłóconego przebiegu EKG  

w trakcie uciskania klatki piersiowej 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Pomiar etCO2  , możliwość pomiaru  

u pacjentów zaintubowanych  dorosłych  

i dzieci  

Tak / Nie*  

Bezprzewodowa transmisja danych  

w systemie  WiFi  

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Komunikacja bluetooth Tak / Nie*  

Transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu 

EKG oraz mierzonych parametrów przez 

Tak / Nie*  



                                  Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Radomiu, ul.Tochtermana 1, 26-600 Radom, nr sprawy: RSPR-3PN/2017    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

35  

dedykowany modem , transmisja GSM 3G 

do szpitalnych systemów odbiorczych 

funkcjonujących w 2 pracowniach 

hemodynamicznych na terenie Radomia 

(podać) 

Port USB do transferu danych do komputera 

PC 

Tak – 10 pkt. 

Inne 

rozwiązanie – 0 

pkt. 

 

Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. Tak / Nie*  

Kabel do stymulacji Tak / Nie*  

Czujnik SpO2 – klips palcowy dla 

dorosłych 1 szt., klips palcowy dla dzieci 1 

szt. 

Tak / Nie*  

Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla 

dorosłych min. 8 kpl. i dzieci min. 2 szt.. 

Tak / Nie*  

Mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych 

1 szt. i dzieci min.1 szt. 

Tak / Nie*  

Zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii 

dla dorosłych i dla dzieci min 1 kpl  - 25 szt  

Tak / Nie*  

Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do 

ambulansu z funkcją ładowania 

akumulatora  i zasilania defibrylatora po 

wpięciu aparatu zgodny z normą Pn EN 

1789 

Tak / Nie*  

Okres gwarancji min. 24 miesiące Tak / Nie*  

- załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w jednostkach 

medycznych na terenie Polski, zgodnie  

z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

20.05.2010r i aktami wykonawczymi do 

ustawy 

Tak / Nie*  

 

 

12. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej   – 2 szt 

                                                        

Wymagane minimalne parametry  Potwierdzenie
*
  

 

Parametr oferowany* 

 

    (podać markę model , załączyć folder)  Tak / Nie*   
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Urządzenie przenośne,  przeznaczone do 

mechanicznej resuscytacji krążeniowo-

oddechowej osób dorosłych  

Prowadzenie ucisków za pomocą taśmy 

piersiowej lub mechanicznego tłoka w 

trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze 

oraz możliwość pracy w trybie ciągłym 

Parametry pracy: głębokość uciśnięć: 20% 

głębokości klatki piersiowej dla urządzenia 

prowadzącego uciski za pomocą taśmy 

piersiowej lub min. 5 do 6 cm dla 

urządzenia pracującego w technologii 

mechanicznego tłoka, w całym zakresie  

masy wagi ciała pacjenta , częstość 

uciśnięć min. 80 ±  5 /minutę dla inutę, 

Automatyczne lub ręczne  dopasowanie 

urządzenia do rozmiarów klatki piersiowej 

pacjenta. 

Możliwość zamocowania urządzenia wraz 

z pacjentem do noszy, deski ortopedycznej, 

kosza ratowniczego  

Automatyczne dostosowanie siły uciśnięć 

do podatności klatki piersiowej niezależnie 

od rozmiarów klatki piersiowej pacjenta, 

automatyczne zatrzymanie uciśnięć  

w przypadku wykrycia niebezpiecznej 

pozycji pacjenta (przesunięcia klatki 

piersiowej względem elementu 

prowadzącego uciski)  

Zasilanie akumulatorowe, w komplecie 

min 3 akumulatory ze wskaźnikiem 

poziomu naładowania, czas pracy na kpl. 

akumulatorów minimum 90 minut, 

możliwość szybkiej wymiany akumulatora 

bez użycia dodatkowych narzędzi, w 

zestawie ładowarka akumulatorów z 

funkcją testowania i rekondycjonowania , 

w kpl zestaw min 3 akcesoriów do ucisku 

klatki piersiowej  

Możliwość transportu pacjenta bez 

konieczności  przerywania uciśnieć klatki 

piersiowej pacjenta przy pracy urządzenia 

przy pochyleniu do min. 45
o  

w każdej 

płaszczyźnie oraz możliwość podnoszenia 

i przenoszenia pacjenta a także transportu 

Tak / Nie*  
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na płachcie ratowniczej w trakcie ucisnięc 

klatki piersiowej  

Waga urządzenia gotowego do pracy do 12 

kg 

W kpl. torba transportowa z miejscem na 

akcesoria 

Gwarancja na oferowane urządzenie min 

24 miesiące , bezpłatne przeglądy  

w okresie gwarancji w siedzibie 

Zamawiającego lub w przypadku 

konieczności dostarczenia urządzenia do 

serwisu  zastępcze na czas przeglądu - 

załączyć do oferty dokumenty 

dopuszczające do stosowania w 

jednostkach medycznych na terenie Polski, 

zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych 

z dnia 20.05.2010r i aktami 

wykonawczymi do ustawy 

- torba z funkcją płachty do przenoszenia  

   

 

Tak – 10 pkt        

Nie – 0 pkt * 

 

 

 

Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest fabrycznie nowy , kompletny i do jego uruchomienia oraz 

stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup 

dodatkowych elementów i akcesoriów. Podane parametry i dane dotyczą oferowanego rozwiązania.   

 

W kolumnie 2 „potwierdzenie” należy potwierdzić oferowany parametr lub jego brak. 

Potwierdzenie braku parametru w kolumnie 2 skutkuje odrzuceniem oferty . Wymóg ten nie 

dotyczy parametrów punktowanych   

 

W kolumnie 3 „parametry oferowane” należy opisać oferowane parametry  

 

 

 

 

 

 

 

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

    miejscowość, data                                                         pieczęć i  podpis czytelny osoby  

        upoważnionej/Wykonawcy       
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  Załącznik nr 2a do SIWZ  

…………………………………………. 

pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta 

                                                            

FORMULARZ CENOWY 

 Sprzętu  medycznego  o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ. 

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość Wartość netto 

(bez VAT PLN) 

Podatek VAT  Cena brutto 

(z podatkiem VAT) Stawka Kwota 

  1. Nosze podbierakowe 2     

   2. 
Deska ortopedyczna dla 

dorosłych 
1 

    

   3. 
Deska ortopedyczna  

pediatryczna 
1 

    

4. 
Zestaw do zabezpieczenia 

amputowanych kończyn 
2 

    

5. Szyna wyciągowa 2 
    

6. 
Pulsoksymetr przenośny 

transportowy z kapnometrem 
2 

    

7. Ssak akumulatorowo - sieciowy 2 
    

8. Ssak przenośny mechaniczny 2 
    

9. 
Respirator reanimacyjno -

transportowy 
1 

    

10. 
Krzesełko kardiologiczne 

składane 
2 

    

11. 
Pompa infuzyjna 

jednostrzykawkowa 
2 

    

12. 
Defibrylator /monitor przenośny z 

funkcją transmisji danych/ 
2 

    

13. 
Urządzenie do kompresji klatki 

piersiowej 
2 

    

 RAZEM:      

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 

 

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

      (miejscowość i data)                                                       (pieczęć i podpis    

        czytelny osoby uprawnionej/ Wykonawcy) 
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                                                                                   Załącznik  nr 2b do  SIWZ   

…………………………………………. 

  pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta 

                                                                                                            

      

FORMULARZ PARAMETRÓW PUNKTOWANYCH 

 

 

Parametr  punktowany Punktacja TAK/NIE* Parametr 

oferowany* 

Funkcja automatycznej blokady w cyklu 

wentylacji IPPV lub CMV przy oddechu 

spontanicznym pacjenta -  z zapewnieniem 

minimalnej wentylacji minutowej -  

dotyczy respiratora 

Tak – 10 pkt. 

 Nie – 0 pkt 

  

Min 2 poziomy stężenia tlenu w 

mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ 

CMV, 100 i max 60% (podać wartość 

znamionową stężenia O2 deklarowaną  

w materiałach technicznych producenta) -  

dotyczy respiratora 

Poniżej 50% - 

10pkt 

50% i więcej – 

0 pkt 

  

Respirator przystosowany do pracy  

w urządzeniach MRI (rezonans 

magnetyczny) o indukcji min. 3 Tesla -  

dotyczy respiratora 

Tak – 10 pkt. 

 Nie – 0 pkt 

  

Wyposażony w dodatkowy  o zestaw do 

manualnej wentylacji ciśnieniowej 

noworodków -  dotyczy respiratora 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt 

  

Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej 

USB - dotyczy defibrylatora 

Tak – 10 pkt. 

Inne 

rozwiązanie –            

0 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmocnienie zapisu EKG regulowane  

w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV - 

dotyczy defibrylatora 

Tak – 0 pkt. 

Szerszy zakres 

– 10 pkt. 

 

 

 

 

Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania 

mankietu, zsynchronizowany pomiar RR  

z sygnałem EKG - dotyczy defibrylatora 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

 

 

 

Wyświetlanie na ekranie w formie 

numerycznej rzeczywistej głębokości (cm)  

i częstości (1/min.) uciśnięć klatki 

piersiowej oraz prezentacja graficzna 

wykresu głębokości uciśnięć klatki 

piersiowej – dot defibrylatora 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

  

Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na Tak – 10 pkt.   
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ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w 

trakcie uciskania klatki piersiowej - dotyczy 

defibrylatora 

Nie – 0 pkt. 

Bezprzewodowa transmisja danych w 

systemie  WiFi - dotyczy defibrylatora 

Tak – 10pkt. 

Nie – 0 pkt. 
  

Port USB do transferu danych do komputera 

PC - dotyczy defibrylatora 

Tak – 10 pkt. 

Inne 

rozwiązanie –           

0 pkt.             

  

- torba z funkcją płachty do przenoszenia 

dotyczy urządzenia do kompresji klatki 

piersiowej   

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt.   

transporter wyposażony w system 

automatycznego zwolnienia blokady 

podwozia (tzn. nie wymagający żadnych 

dodatkowych czynności) umożliwiający 

wjazd do karetki gdy kółka najazdowe 

opierają się na lawecie a zwolniony jest 

mechanizm składający podwozie tzw 

automatyczna blokada uniemożliwiająca 

złożenie podwozia w przypadku gdy kółka 

najazdowe nie opierają się na lawecie  

a zwolniony jest mechanizm składający 

podwozie – dot transportera pod nosze  

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt 

  

z systemem automatycznego 

składania/rozkładnia podwozia przy 

załadunku/rozładunku transportera do/z 

ambulansu nie wymagający jakichkolwiek 

czynności związanych ze zwalnianiem 

blokad, wciskania przycisków czy 

zwalniania dźwigni blokad itp. – dot 

transportera pod nosze   

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt 

  

ze wskaźnikiem serwisowym 

wskazującym natężenie eksploatacyjne 

zestawu określający czas do przeglądu 

serwisowego np. poprzez pomiar ilości 

złożeń transportera - – dot transportera 

pod nosze  

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt 

  

 Łaczna max suma punktów  120 pkt 
  

* wypełnia Wykonawca 

 

 

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

                                                               (data i czytelny podpis Wykonawcy/Oferenta) 
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   Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1 

Część I: Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania o udzielenie zamówienia. 

Numer ogłoszenia w BZP: Ogłoszenie nr 564222-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.  

 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY 

PEŁNA Nazwa (firma, adres,): Radomska 
Stacja Pogotowia Ratunkowego, krajowy 
numer identyfikacyjny 67020628600000, ul. 
ul. Tochtermana  1 , 26600   Radom, woj. 
mazowieckie, paostwo Polska, tel. 
483 626 389, , e-mail 
pogotowie@pogotowie.radom.pl, , faks 
483 624 847.  
Adres strony internetowej (URL): 
www.pogotowie.radom.pl 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, 
krajowy numer identyfikacyjny 
67020628600000, ul. ul. Tochtermana  1 , 
26600   Radom, woj. mazowieckie, paostwo 
Polska, tel. 483 626 389, , e-mail 
pogotowie@pogotowie.radom.pl, , faks 
483 624 847.  
Adres strony internetowej (URL): 
www.pogotowie.radom.pl 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: 

(Tytuł postępowania podany w BZP) 

dostawa sprzętu medycznego dla Radomskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

Krótki opis przedmiotu zamówienia dla 

udzielanego zamówienia na wskazane wyżej 

postępowanie: 

(wskazać tak jak w ogłoszeniu w BZP) 

dostawa sprzętu medycznego dla Radomskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

zamawiającego  

(jeżeli dotyczy): 

RSPR- 3 PN/2017 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach  

OŚWIADCZENIA WŁASNEGO WYKONAWCY wypełnia wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Pełna nazwa firmy;  
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W zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/ CEiDG) 

(podać właściwy numer oraz zarejestrowaną 

formę prawną wraz z jej numerem) 

 

Adres pocztowy :   

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli 

dotyczy): 

(dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest 

to konieczne) 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Czy wykonawca jest 

mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 

średnim przedsiębiorstwem
1
? 

(Należy wypełnić do celów statystycznych) 

[] Tak [] Nie 

OFERTA WSPÓLNA Odpowiedź: 

Wykonawca bierze udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami (np. konsorcjum, spółka 

cywilna) 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy oferty wspólnej przedstawili odrębne 

OŚWIADCZENIA WŁASNE WYKONAWCY. 

Jeżeli tak: 

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 

(np. - lider, odpowiedzialny za określone 

zadania itd.): 

 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 

biorących wspólnie udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (firma: nazwa, adres- 

 

a): [……] 

 

 

 

b): [……] 

 

 

                                                      
1
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
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należy powtórzyć tyle razy  ile firm wchodzi w 

skład konsorcjum, spółka cywilna ): 

 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 

biorącej udział (jeżeli wykonawcy przyjęli 

nazwę własną/wspólna dla tego działania): 

 

c): [……] 

Części Odpowiedź: 

Wskazanie części zamówienia, w odniesieniu 

do której (których) wykonawca zamierza 

złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 

(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia (należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne i wynika z dokumentów 

rejestrowych firmy  

Osoby upoważnione do reprezentowania,  

o ile istnieją: 

Odpowiedź: 

1. Imię i nazwisko:  [……], 

[……] 

2 Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

3 Adres pocztowy Firmy: [……] 

4 Telefon: [……] 

5 Adres e-mail: [……] 

C: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE 

POLEGA 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom 

trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek 

części zamówienia? 

 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, o ile są mu znani, należy podać 

wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 
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Część III: Obligatoryjne podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych określono podstawy 

obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy. 

 

Podstawy wykluczenia związane z wyrokami 

skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów 

art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 

Odpowiedź: 

1 Czy  

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, 

prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 

189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. )) 

lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, 

c)   skarbowe, 

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego 

organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, 

wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

[] Tak [ ] Nie 

 

_____________________ 

 

(wypełnienie poniższej 

informacji oraz w pozycji 2-4 

dotyczy okoliczności, gdy 

wykonawca był karany. Jeżeli 

nie był karany może usunąć 

pozycje od 2-4 

 

 

 

Czy odnośna dokumentacja jest 

dostępna w formie 

elektronicznej? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający 

urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji): 

 

[……][……][……][……] 

2 Jeżeli tak, proszę podać (tyle razy ile to jest 

konieczne): 

a) datę wyroku, określić, których podstaw 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], 

powód(-ody): [   ]
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wykluczenia wskazanych wyżej on dotyczy, oraz 

podać powód(-ody) skazania; 

 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

b) [……] 

 

c) długość okresu wykluczenia 

[……] oraz artykuł(-u), 

artykuł(-ów) to dotyczy. 

Czy odnośna dokumentacja jest 

dostępna w formie 

elektronicznej 

[] Tak, [] Nie 

Jeżeli tak, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający 

urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji): 

 [……][……][……][……]
2
 

3 W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy 

wykluczenia („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

 

  

4 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki 

posiłkując się wskazanymi przykładowo walorami w 

art. 24 ust. 8: 

[……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE  

 Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne: 

Odpowiedź: 

1 15) Czy wobec wykonawcy, wydano prawomocny 

wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

[] Tak [] Nie 

(wypełnienie informacji w 

kolumnie 2- dotyczy sytuacji, gdy 

wykonawca nie wywiązał się z 

obowiązków płatności:   

2  

 

Podatki Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

                                                      
2
 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Jeżeli tak, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 

decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została w 

nim bezpośrednio określona, 

długość okresu wykluczenia: 

 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach 

narosłe odsetki lub grzywny? 

a) [……] 

b) [……] 

 

c1) [] Tak [] 

Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

c2) [ …] 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, 

proszę 

podać 

szczeg

ółowe 

inform

acje na 

ten 

temat: 

[……] 

a) [……] 

b) [……] 

 

c1) [] Tak [] 

Nie 

– [] Tak 

[] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, 

proszę podać 

szczegółowe 

informacje na 

ten temat: 

[……] 

C: INNE OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY   

 Podstawy wykluczenia na podstawie przepisów 

art. 24 ust. 1 pkt 16-20 oraz pkt 22 i 23 ustawy 

Pzp 

Odpowiedź: 

1 16) Czy wykonawca, w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 

informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów. 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje 

na ten temat  

[ ] Tak [ ] Nie 

 

 

 

2 17) Czy wykonawca w wyniku lekkomyślności lub 

niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

[ ] Tak [ ] Nie 
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Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje 

na ten temat  

3 18) Czy wykonawca bezprawnie wpływał lub 

próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu 

przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje 

na ten temat  

[ ] Tak [ ] Nie 

 

4 19) Czy wykonawca brał udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brała udział w 

przygotowaniu takiego postępowania: 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na 

ten temat chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 

[ ] Tak [ ] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę opisać 

 [……] 

 

5 20) Czy wykonawca z innymi wykonawcami zawarł 

porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych; 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na 

ten temat 

 

[ ] Tak [ ] Nie 

 

 

[………………………………] 

Jeżeli tak, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę opisać 

przedsięwzięte środki: [……] 

6 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, 

wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na 

ten temat 

[ ] Tak [ ] Nie 

 

7 22) Czy wobec wykonawcy  orzeczono tytułem 

środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

[ ] Tak [ ] Nie 
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zamówienia publiczne; 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na 

ten temat 

 

8 Zamawiający zbada, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli: 

23) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ocena czy istnieją podstawy wykluczenia zostanie dokonana na podstawie 

wymaganego do złożenia oświadczenia wykonawcy, w terminie 3 dni, liczonych od dnia 

zamieszczenia przez zamawiającego informacji na stronie internetowej, tj.: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

o których mowa w art. 86 ust. 5.  

Wymaganie to jest określone w SIWZ  w rozdz. VI, ust. 6.2 

D: PODSTAWY WYKLUCZENIA FAKULTATYWNE Z ART. 24 UST. 5 PKT 1 I 8  

Informacje dotyczące ewentualnych  

podstaw wykluczenia, jeżeli  zamawiający 

przewidział taką  podstawę w ogłoszeniu 

lub SIWZ na podstawie art. 24 ust. 5 a 

dotyczą pkt   

Odpowiedź: 

1) czy w stosunku do wykonawcy otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

[ ] Tak [ ] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…………………………….] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął 

środki w celu samooczyszczenia?  
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dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 

1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 

informacje 

[] Tak [ ] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 

środki: [……]  

 

8) który naruszył obowiązki dotyczące 

płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 

1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności. 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 

informacje 

[ ] Tak [ ] Nie 

 

 

 

 

 

[…………………………….] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął 

środki w celu samooczyszczenia?  

[] Tak [ ] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 

środki: [……] 

 

Część IV: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–IV 

są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 

przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem 

przypadków, w których: 

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio 

za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: 

……………………………………………… uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających 

informacje, które zostały przedstawione w ………………….. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), 

których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby 

……………………………………………..[określić postępowanie o udzielenie zamówienia: 

…………………………………….(nazwa nadana przez zamawiającego, adres publikacyjny w 

BZP, numer referencyjny)]. 

  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 

 

 



                                  Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Radomiu, ul.Tochtermana 1, 26-600 Radom, nr sprawy: RSPR-3PN/2017    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie 

o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: RSPR 3PN/2017 

 

ZAMAWIAJĄCY: RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU 

 

WYKONAWCA: 
…………………………………………………………………………………………………………

……………. 

/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/ 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu, 

działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

Oświadczam/(-my) 

□ o  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  

z późn. zm.): 

□ o przynależności
3
 do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.). 

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

 

 

                                                      
3
 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  



                                  Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Radomiu, ul.Tochtermana 1, 26-600 Radom, nr sprawy: RSPR-3PN/2017    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          miejscowość  i data                                                     podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

                                                           do reprezentowania Wykonawcy 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Umowa Nr  /PROJEKT/ 

 

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego  

w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta 

Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000096809 , posiadającym numer identyfikacyjny NIP 9481668643, Regon 

670206286 reprezentowaną przez: 

- Dyrektora  -  lek. med.  Piotra Kowalskiego 

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym ", 

zwanym Zamawiającym 

 

a……………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

zwanym Wykonawcą 

 

§ 1 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.(Dz. U. z  2015 r. poz.2164) o następującej treści:   

 

§ 2 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu medycznego o parametrach 

zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), wyprodukowanych nie 

wcześniej niż w 2017 r.) 

 

§ 3 
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1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przedmiotu umowy do dostarczenia  

n/w dokumentów: 

A) instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim, 

b) karty gwarancyjnej 

c) paszportu technicznego  

2. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz do przeszkolenia 

personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji. 

3. Przedmiot umowy będzie dostarczony środkiem transportu Wykonawcy, na jego koszt  

i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić czy dostawa jest zgodna z zamówieniem. 

5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem przez upoważnionych 

przedstawicieli stron umowy. 

6. Termin wykonania umowy do 7 dni od daty podpisania umowy. 

§ 4 

 

1.   Upoważnionymi pracownikami ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są:   

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

2.    Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:  

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

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres..............( min 24) 

miesiące od dnia odbioru przedmiotu umowy.  

2. Koszty obsługi serwisowej, napraw gwarancyjnych, dojazdów do Zamawiającego lub przesyłki 

uszkodzonego sprzętu do i po naprawie do Zamawiającego w okresie gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

3. Czynności gwarancyjne i pogwarancyjne realizować będzie (adres, tel., fax., e-mail): 

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

4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: do 3 dni od zgłoszenia awarii 

telefonicznie, faxem lub pocztą e-mail. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od zgłoszenia 

zgodnie z zapisem ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku naprawy wynoszącej powyżej 7 

dni Wykonawca dostarczy na własny koszt urządzenie zastępcze, równoważne z przedmiotem 

umowy, a Zamawiający odstąpi w takim wypadku od naliczania kary umownej. 

6. Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd techniczny w ramach gwarancji, w 12-tym i 24 

miesiącu eksploatacji - licząc od daty dostawy. 

 

§ 6 

 

1.  Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT. 

2.  Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru dostarczonego sprzętu. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę (z podatkiem VAT) 

·w wysokości: ..................... PLN  (słownie: .........................................................) płatną  
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w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury po protokolarnym 

odbiorze. 

 

§ 7 

 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć 

kary umowne z następujących tytułów: 

a)  za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3.niniejszej 

umowy karę w wysokości  0,5 %  za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 

b)  za zwłokę w naprawach w okresie gwarancji ponad terminy określone w § 5 ust.4 i ust.5 

karę w wysokości 0,5% za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy karę w wysokości 10% ceny (zawierającej podatek VAT) przedmiotu umowy. 

 

2.  Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy.   

 

§ 9 

 

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2.   Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

     

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

2. Istotne zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art.144 ust.1 Prawa zamówień 

publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących okoliczności: 

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy w tym zmian 

podatku VAT i cen urzędowych. 

2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do 

dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej 

umowie. 

3) oczywistych omyłek pisarskich w treści niniejszej umowy. 
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4) zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego z przyczyn wynikających  

z wystąpienia siły wyższej. 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać wszelkich wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych 

z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie 

dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany strony umowy. 

Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia 

zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 

kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011, nr 112, poz. 654). Czynność prawna mająca na celu zmianę 

wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 

Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz.2164) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, 2281, Dz.U. z 2016r. poz. 195) i wyraża zgodę na 

umieszczenie swoich danych osobowych w informatycznej bazie danych Krakowskiego 

Pogotowia Ratunkowego oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z tą ustawą. 

3. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 21,1224, 2281)) i zobowiązuje się, że nie będzie 

wykorzystywał, ujawniał, rozpowszechniał wszelkich informacji, materiałów, danych, jakie 

uzyskał w trakcie wykonywania niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego. 

 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

Nierozłączną część umowy stanowią załączniki niżej wymienione:  

 

1. Formularz ofertowy – wszystkie  strony 
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Wykonawca:                Zamawiający: 

 

 


