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ROZDZIAŁ I  

INFORMACJE OGÓLNE  
 

 
zwana dalej SIWZ  

  
      pod nazwą:                           

DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA PRACOWNI KARDIOLOGII INWAZYJ NEJ ORAZ 
DZIERŻAWA APARATU DO ULTRASONOGRAFII WEWN ĄTRZWIEŃCOWEJ I DO 

POMIARU CZĄSTKOWEJ REZERWY PRZEPŁYWU 
 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 
831,996,1020) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
W dalszej części:  
1. SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
2. uPzp- oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 
z 2015.poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) 
 

Uwaga:   
W korespondencji kierowanej do Zamawiaj ącego, dotycz ącej niniejszego  
post ępowania nale ży posługiwa ć się wył ącznie tym znakiem:  
 

DZP /62/2017 
 
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiaj ącego :  

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

                  im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
    (Budynek dawnej Stacji Pogotowia Ratunkowego) ul. L unewil 15, 87-800 Włocławek 

Dział Zamówie ń Publicznych i Zaopatrzenia pi ętro I pokój nr 24  
 
 

REGON: 341411727 
NIP: 888 – 31-17-873   
Tel/Fax : 054  23 29  875 
Adres e-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl 
Strona internetowa: www.szpital.wloclawek.pl 
 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWE INFORMACJ E 

 
1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:  przetarg nieograniczony o wartości 

powyżej 209 000 euro. 

 
ROZDZIAŁ III  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
3.1. Opis przedmiotu zamówienia . 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz 
dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy 
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przepływu, przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na zasadzie zapasu 
konsygnacyjnego w następującym asortymencie :  
 
 
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej 
siwz. 
 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ) :  
 
 33.12.30.00 - 8 – Urządzenia do diagnostyki sercowo – naczyniowej. 
 
3.2. Informacje podstawowe : 
 
1.   Termin związania ofertą wynosi 60 dni (liczone od dnia otwarcia ofert). 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
6. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
11. Zamawiający wymaga minimum 30-dniowego terminu płatności, jednakże nie dłuższego 

niż 60 dni. 
12. Zamawiający wymaga maksymalnie 3-dniowego terminu dostawy – uzupełnienia składu 

konsygnacyjnego. 
 
Informacje dodatkowe:  
 
1.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części. Poprzez ofertę 
częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części 
zamówienia. 
2.  Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu 
Wykonawcy.  
3.  Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta. 
4. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi 
danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent. 
5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez  
cały okres obowiązywania umowy. 
6.  Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do 
siwz dla danej części) przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości 
gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych 
przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony 
będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
Jednakże zmniejszenie ilości asortymentu podanych w załączniku nr 2 dla danej części 
,nie przekroczy 20% ilości przewidzianej w załączniku nr 2  dla danej części. 
7. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową 
sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do 
bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest 
sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na 
język polski. 
8. Wymagania do przedmiotu zamówienia i wa żne dokumenty na potwierdzenie ich 
spełnienia:  
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Tabela nr 1  

Wymaganie Dokument na potwierdzenie spełnienia wymagań 
(wykonawca powinien złożyć wszystkie poniższe 

dokumenty)  
I II 

 
 
 
 
 
 
Oferowany przedmiot zamówienia musi być 
dopuszczony do obrotu i do używania 
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 211) 
 
 
 
 

1. Deklaracja zgodności CE, chyba że ustawa o 
wyrobach medycznych stanowi inaczej; 
2.Dokument potwierdzający dokonanie 
odpowiednio : zgłoszenia lub powiadomienia o 
wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, 
chyba że ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej;  
3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie 
procedury oceny zgodności wyrobu medycznego 
z wymaganiami zasadniczymi (certyfikat 
zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną, 
uczestniczącą w ocenie zgodności), chyba że 
ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej. 
 
W przypadku gdy ustawa o wyrobach 
medycznych stanowi inaczej i dopuszcza inne 
dokumenty, ni ż wymienione w pkt 1-3 
powy żej, Wykonawca zobowi ązany jest zło żyć 
dokument równowa żny dokumentowi 
wymaganemu w siwz, zgodnie z ustaw ą o 
wyrobach medycznych. 
 

 
9. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań 
Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu 
weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej 
umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności 
Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym 
zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub 
przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego. 
 
 

ROZDZIAŁ IV  
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
1. Termin wykonania zamówienia: dostawa sukcesywna w ciągu 12 miesięcy od daty 
zawarcia umowy. 
 

ROZDZIAŁ V  
WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJ ĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE  

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

1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Badanie wyst ąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków  udziału w 
post ępowaniu nast ąpi po ocenie ofert: 
 
1) Zamawiaj ący najpierw dokona oceny ofert, a nast ępnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniej sza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w post ępowaniu. 
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2) Po ocenie ofert Zamawiaj ący wezwie wykonawc ę, którego oferta została 
najwy żej oceniona, do zło żenia w wyznaczonym, nie krótszym ni ż 10 dni, 
terminie aktualnych na dzie ń złożenia oświadcze ń lub dokumentów 
potwierdzaj ących okoliczno ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp. 

 
3. Zamawiaj ący mo że, na każdym etapie post ępowania, uzna ć, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolno ści, je żeli zaanga żowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsi ęwzięcia gospodarcze wykonawcy mo że 
mieć negatywny wpływ na realizacj ę zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ VI  

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

- 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); 
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny; 
- skarbowe; 
- 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); 

3) 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 2 niniejszego ustępu; 

4) Wykonawcę, wobec którego 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; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który 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; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który 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, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 



 
 

6 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który 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; 

10) 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); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy 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; 

2. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę: 
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.). 

2) jeżeli wykonawca lub członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, uprawniony do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 
uPzp z:  

a) Zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp - 
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie powyższego ust. 1 pkt. 2 - 3  oraz 
pkt 5 - 9 lub ust. 2 pkt 1 lub 2 niniejszego rozdziału SIWZ, 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.  

a) Niniejszego postanowienia 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.  
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b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione przez wykonawcę.  
 

4. W przypadkach, o których mowa w powyższym ust. 1 pkt 8 niniejszego rozdziału SIWZ, 
przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość 
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
nie zakłóci konkurencji. 

ROZDZIAŁ VII  
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 
1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów; 
2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
3)  zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawę do każdej z części w 
zakresie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum PLN brutto : 
 
Tabela nr 2:  

Część nr 1 106 000,00 PLN Część nr 9 34 000,00 PLN 
Część nr 2 54 000,00 PLN Część nr 10 125 000,00 PLN 
Część nr 3 75 000,00 PLN Część nr 11 95 000,00 PLN 
Część nr 4 6 000,00 PLN Część nr 12 8 000,00 PLN 
Część nr 5 11 000,00 PLN Część nr 13 273 000,00 PLN 
Część nr 6 7 000,00 PLN Część nr 14 25 000,00 PLN 
Część nr 7 252 000,00 PLN Część nr 15 254 000,00 PLN 
Część nr 8 6 000,00 PLN Część nr 16 184 000,00 PLN 

 
w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej części. W przypadku gdy 
Wykonawca składa ofertę na kilka części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się 
przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub 
wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych części. 
Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na część nr 2, część nr 10 i część nr 
16 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w 
ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 363 000,00 PLN brutto.  

 
ROZDZIAŁ VIII  

KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWC Ę ZE ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB 
SYTUACJI EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp. 
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4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w ust. 1. 

6. Zamawiaj ący ocenia, czy udost ępniane wykonawcy przez Podmiot Udost ępniaj ący 
zdolno ści techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finanso wa lub ekonomiczna 
pozwalaj ą na wykazanie przez wykonawc ę spełniania warunków udziału w 
post ępowaniu oraz bada, czy nie zachodz ą wobec Podmiotu Udost ępniaj ącego 
podstawy wykluczenia na podstawie o świadczenia zło żonego bezpo średnio przez 
Podmiot Udost ępniaj ący w ramach odr ębnie (wykonawca składa oddzielne 
oświadczenie - JEDZ) wypełnionego o świadczenia JEDZ, zgodnie ze wzorem który 
stanowi zał ącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobligowany do p rzedło żenia 
przedmiotowego o świadczenia Podmiotu Udost ępniaj ącego w ramach składanej 
oferty.   

ROZDZIAŁ IX  
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJ ĄCY 

 
ETAP SKŁADANIA OFERTY  

 
1. JEDZ - oświadczenie  wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z 
załącznikiem nr 3  do SIWZ. 

2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1  do SIWZ; 
3. Formularz asortymentowo - cenowy zgodnie z  załącznikiem Nr 2  do SIWZ; 
4. Formularz początkowego stanu zapasów, zgodnie z załącznikiem nr 2A  do SIWZ; 
5. Formularz parametrów techniczno-funkcjonalnych, zgodnie z załącznikiem nr 2B  do  

SIWZ (UWAGA: dot. cz ęści nr 3 ); 
6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako 

,,Podmiot Udost ępniaj ący”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu 
dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia: 

a)  zobowi ązania Podmiotu Udostepniaj ącego  (oryginał w formie pisemnej), 
które będzie określało: 

I. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
II.  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
III.  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
IV.  ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać 

gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu 
Udostępniającego. 

b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udo stępniaj ącego 
podstaw do wykluczenia, a tak że spełniania warunków udziału w 
post ępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje si ę na zasoby 
Podmiotu Udost ępniaj ącego, wykonawca składa o świadczenie wst ępne 
JEDZ wypełnione przez Podmiot Udost ępniaj ący zgodnie ze wzorem, 
który stanowi ącym zał ącznik nr 3 do SWIZ. 
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7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadaj ą wymaganiom 
określonym przez Zamawiaj ącego, Zamawiaj ący żąda zło żenia wraz z ofert ą: 
a) dokumentów okre ślonych rodziale III pkt 8 (tabela nr 1) SIWZ ; 
b) dla wszystkich części zamówienia (za wyjątkiem cz ęści nr 5 ) co najmniej 1 

próbki. Próbki należy dostarczyć na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 
49, 87-800 Włocławek  Pracownia Kardiologii Inwazyjnej. 
Dostarczone próbki winny być umieszczone w odrębnym od Oferty opakowaniu i 
odpowiednio oznaczone: „PRÓBKI do postępowania przetargowego DZP/62/2017 
pod nazwą: „Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz 
dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej 
rezerwy przepływu”. Próbki są materiałem zużywalnym i nie podlegają zwrotowi’ 

8. Dowód wniesienia wadium. 
9. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów 

rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do 
dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności 
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy 
złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 

 

ETAP OTWARCIA OFERT  

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia n a stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiaj ącemu o świadczenie o 
przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 
(według wzoru stanowi ącego zał ącznik nr 7 do SIWZ), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 uPzp, a tak że w niniejszym rozdziale w ust. 10 pkt 2 lit. g) SI WZ. 
Wraz ze zło żeniem o świadczenia, wykonawca mo że przedstawi ć dowody, że 
powi ązania z innym wykonawc ą nie prowadz ą do zakłócenia konkurencji w 
post ępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 

ETAP PO WYŁONIENIU OFERTY NAJWY ŻEJ OCENIONEJ 
 

10. Zamawiaj ący wezwie wykonawc ę, którego oferta została najwy żej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym ni ż 10 dni, terminie aktualnych na dzie ń 
złożenia oświadcze ń lub dokumentów  potwierdzaj ących okoliczno ści, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w nast ępującym zakresie:  

 
1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 
pkt 3 SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia  wykazu wykonanych dostaw na 
zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu 
określonych w rozdziale VII ust. 1 pkt 1 i 2 SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia 
dokumentów): 
a) wykazu wykonanych dostaw obj ętych przedmiotem zamówienia (według 
załącznika nr 6 do SIWZ) , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 
dostawę do każdej z części w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o minimalnej 
wartości brutto wskazanej w tabeli w rozdziale VII ust. 1 pkt 3 SIWZ w ramach jednego 
kontraktu odpowiednio dla każdej części ( w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę 
na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną 
dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości 
wskazanych w warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziałe VII 
ust. 1 pkt 3 odpowiednio dla każdej części wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
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referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

 
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

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

c)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

f) 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); 

g) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, 
jeżeli zamawiający posiada 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 z 2016 r. poz. 352).  

 
11. Wykonawcy zagraniczni:  

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 2 
lit. a), b), c) i d) niniejszego rozdziału: 

I) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
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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 uPzp; 

II)  ad. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

III) ad. lit. c) i d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że 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, 

2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert z wyjątkiem dokumentów określonych w ust. 11 
pkt 1 ppkt III które powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, 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. Postanowienie pkt. 2 stosuje się. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w ust. 10 pkt. 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ 
(informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 
11 pkt. I ppkt I, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w 
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 10 pkt 
2 SIWZ stosuje się. 
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
13. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców wyst ępujących wspólnie:  

 
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty 
pełnomocnictwo . Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo musi zawierać w 
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szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego 
umocowania. 

2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o 
których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty 
wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 
10 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek 
do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast 
pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane 
wspólnie. 

3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) powinien potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

14. Jeżeli tre ść informacji przekazanych przez wykonawc ę w oświadczeniu JEDZ, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ odp owiada zakresowi 
informacji, których Zamawiaj ący wymaga poprzez żądanie dokumentów przez 
wykonawc ę, Zamawiaj ący mo że odst ąpić od żądania tych dokumentów od 
wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania prz ez wykonawc ę 
warunków udziału w post ępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw 
wykluczenia s ą odpowiednie informacje przekazane przez wykonawc ę lub 
odpowiednio przez podmioty, na których zdolno ściach lub sytuacji wykonawca 
polega na zasadach okre ślonych w art. 22a uPzp, w o świadczeniu JEDZ. 

15. Jeżeli jest to niezb ędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
post ępowania o udzielenie zamówienia, zamawiaj ący mo że na każdym etapie 
post ępowania wezwa ć wykonawców do zło żenia wszystkich lub niektórych 
oświadcze ń lub dokumentów potwierdzaj ących, że nie podlegaj ą wykluczeniu, 
spełniaj ą warunki udziału w post ępowaniu lub kryteria selekcji, a je żeli 
zachodz ą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie s ą już aktualne, do zło żenia aktualnych 
oświadcze ń lub dokumentów.  

16. Zamawiaj ący mo że wykluczy ć wykonawc ę na każdym etapie post ępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ X  

UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia 

warunków udziału w postępowaniu - JEDZ (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 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.  

2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania 

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub którzy złożyli dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, zawierające błędy do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
ROZDZIAŁ XI INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PODWYKONAWSTWA  
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1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o 

ile wskaże tych Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w 
formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1  do SIWZ. 

3. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu przedkładał oświadczenie wstępne JEDZ złożone 
przez podwykonawców w celu potwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia. 

4. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie 
mają postanowienia rozdziału VIII SIWZ. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XII  

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI 

 
1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 

uPzp. 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące 

postępowania z wyjątkiem oferty oraz dokumentów, które powinny by ć dor ęczone 
w egzemplarzu oryginalnym lub w formie pisemnej, Wykonawca przekazują faksem 
na nr tel. 54 23 29 875 następnie potwierdzają pisemnie – przysyłając oryginał pocztą.  

3. Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści porozumiewania si ę drog ą elektroniczn ą. 
4. Przesyłając oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę, 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 
pisma. 

6. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
 

 w sprawach merytorycznych – lek. Krzysztof Grzesik, Kierownik Pracowni Kardiologii 
Inwazyjnej – tel.  54 412 94 79. 

 w sprawach proceduralnych –  mgr inż. Dorota Szczupakowska – Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych, tel/fax  54 23 29  875 

 
7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:  
      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we      
      Włocławku (Budynek dawnej Stacji Pogotowia Ratunkowego) ul. Lunewil 15, 87-800     
      Włocławek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia piętro I pokój nr 24 z     
      zaznaczeniem dot. postępowania DZP/62/2017. 
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania 
i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na 
stronie internetowej www.szpital.wloclawek.pl w zakładce zamówienia publiczne pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 



 
 

14 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o 
zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przesłano siwz oraz umieści taką informację na stronie internetowej 
www.szpital.wloclawek.pl 

ROZDZIAŁ XIII 
WADIUM 

 
1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości:  
Tabela nr 3 :  

Część nr 1 3932,00 PLN Część nr 9 1281,00 PLN 
Część nr 2 2000,00 PLN Część nr 10 4663,00 PLN 
Część nr 3 2806,00 PLN Część nr 11 3540,00 PLN 
Część nr 4 234,00 PLN Część nr 12 332,00 PLN 
Część nr 5 440,00 PLN Część nr 13 10116,00 PLN 
Część nr 6 290,00 PLN Część nr 14 940,00 PLN 
Część nr 7 9350,00 PLN Część nr 15 9414,00 PLN 
Część nr 8 258,00 PLN Część nr 16 6830,00 PLN 

 
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem 

terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być 
załączone do oferty w oryginale zapakowane w oddzielnej kopercie z adnotacją : 
Wadium nr sprawy: DZP / 62 / 2017.  

3. Zaleca się aby kserokopia dowodu wpłaty wadium w jakiejkolwiek formie była także 
załączona do oferty i potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej  Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Poręczenie winno być ważne 
przez okres związania ofertą, który wynosi 60 dni od daty określonej jako data 
składania ofert. 

5. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku BGK 
75 1130 1075 0002 6165 1920 0003 z oznaczeniem „WADIUM – PRZETARG Nr 
DZP/62/2017 - Dostawa materiałów dla Pracowni Kardi ologii Inwazyjnej oraz  
dzier żawa aparatu do ultrasonografii wewn ątrzwie ńcowej i do pomiaru cz ąstkowej 
rezerwy przepływu”. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
7. Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp. 
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium: 

a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp; 

b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
9.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
11.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ XIV 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin zwi ązania ofert ą:    
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od daty upływu terminu do 
składania ofert.   

ROZDZIAŁ XV 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

  
1. Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty 
musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

2. Oferta musi zawiera ć wypełniony Formularz ofertowy  według Zał ącznika nr 1 , 
Formularz asortymentowo - cenowy  wg Zał ącznika nr 2, Formularz pocz ątkowego 
stanu zapasów wg  Załącznika nr 2A, Formularz parametrów techniczno-
funkcjonalnych wg Zał ącznika nr 2B  (Uwaga: dot. cz ęści nr 3)  do niniejszej 
specyfikacji oraz wszystkie o świadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami SIWZ, w szczególno ści w zakresie okre ślonym w rodziale IX 
SIWZ (ETAP SKŁADANIA OFERTY) ;  

3. Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
(dotyczy również wszystkich załączników do oferty).  

4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń 
woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, 
wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. 
Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany 
powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę; 

5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy 
stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, 
zaadresowanym do Zamawiającego należy zamieścić następującą informację:  
„Oferta na dostaw ę materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej ora z dzier żawa 
aparatu do ultrasonografii wewn ątrzwie ńcowej i do pomiaru cz ąstkowej rezerwy 
przepływu. Znak post ępowania: DZP/62/2017. Nie otwiera ć przed dniem 
25.10.2017r. godz. 11:00”.   

6. Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy 
i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z jego braku np. przypadkowe 
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty 
pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert, 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 
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lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z 
postanowieniami pkt 5 niniejszego rozdziału. koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniem: „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

ROZDZIAŁ XVI 
TAJMENICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności 
zastrzeżenia informacji, informacje te zostaną odtajnione. 

3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego 
zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości 
dokumentów na zasadach określonych w ustawie. 

5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być 
specjalnie oznakowane i zaleca się, aby były spięte oddzielnie, np.: w skoroszycie 
miękkim. 

ROZDZIAŁ XVII 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na adres: 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
                  im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
    (Budynek dawnej Stacji Pogotowia Ratunkowego) ul. L unewil 15, 87-800 Włocławek 

Dział Zamówie ń Publicznych i Zaopatrzenia pi ętro I , pokój nr 24.  
Oferta na dostaw ę materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej ora z dzier żawa 
aparatu do ultrasonografii wewn ątrzwie ńcowej i do pomiaru cz ąstkowej rezerwy 

przepływu .  
Znak post ępowania: DZP/62/2017. 

 
2. Nieprzekraczalny termin składania ofert: 25.10.2017 r. godz.10:00. Ofertę złożoną po 

terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
odwołania. 

3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, (Budynek dawnej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego) ul. Lunewil 15, 87-800 Włocł awek, I pi ętro - Sala 
Konferencyjna)  

 
ROZDZIAŁ XVIII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym:     

(cena jednostkowa netto x ilość  + kwota VAT). 
2. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku 

na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to 
powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia 
liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia 
cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”. 

3. W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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4. Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę 
oferty należy określić w wysokości netto i brutto  (z podatkiem od towarów i usług VAT).  
Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  

5. W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający 
zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, wzywając go do wyrażenia zgody na dokonanie 
stosownych poprawek. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wyraził zgody na 
dokonanie poprawek, Zamawiający odrzuci Ofertę. 

ROZDZIAŁ XIX 
 KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY 

I BADANIA OFERT  
1. Sposób oceny i badania ofert: 

a) Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów, dla każdej części 
oddzielnie. 

b) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

c) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. 

d) Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp. 
e) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
f) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 uPzp. 
g) Zamawiający unieważni część lub całość postępowania w sytuacji, gdy wystąpią 

przesłanki wskazane w art. 93 uPzp. O unieważnieniu części lub całości 
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli 
oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne tej decyzji. 

 
2. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze  oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oc eny ofert według formuły:  
 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi 
kryteriami oceny ofert: 

Tabela nr 4 

Lp. Kryterium oceny ofert Waga kryterium  

1 Cena 60,00% 

2 Termin płatności 20,00% 

3 Termin dostawy  20,00 % 

 
2. Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert: 

 
Kryterium pierwsze - „Cena”:  
W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według 
poniższego wzoru: 
 

K1 = ( CN / CB ) x 60 
 
K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena” 
CN - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 
CB – cena w ofercie badanej 
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W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana 
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
 
Kryterium drugie  – „Termin płatno ści”: 
W kryterium „Termin płatności” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, 
według poniższego opisu:  
Tabela nr 5 
 

Termin płatności do 30 dni 1 pkt 
Termin płatności od 31 do 45 

dni 
10 pkt 

Termin płatności od 46 do 60 
dni 20 pkt 

 
Zamawiający wymaga minimum 30-dniowego terminu płatności. W przypadku braku 
wpisania terminu płatności lub wpisania innych terminów płatności tj. poniżej 30 dni lub 
powyżej 60 dni - oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. 
 
Kryterium trzecie - „Termin dostawy – uzupełnienie składu konsygnacyjnego” liczony 
od dnia zło żenia zamówienia w formie pisemnej, faksowej lub mai lowej) : 
 
w kryterium „Termin dostawy – uzupełnienie składu konsygnacyjnego” ilość punktów zostanie 
obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego opisu: 
Tabela nr 6 
 

Termin dostawy  - uzupełnienie składu 
konsygnacyjnego do 3 dni roboczych  1 pkt 

Termin dostawy -  uzupełnienie składu 
konsygnacyjnego do  2 dni roboczych  10 pkt 

Termin dostawy -  uzupełnienie składu 
konsygnacyjnego do 1 dnia roboczego  20 pkt 

 
Zamawiający wymaga maksymalnie 3-dniowego terminu dostawy – uzupełnienia składu 
konsygnacyjnego. W przypadku braku wpisania terminu dostawy – uzupełnienia składu 
konsygnacyjnego lub wpisania terminu dostawy – uzupełnienia składu konsygnacyjnego 
powyżej 3 dni oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. 
 
Termin dostawy uzupełnienie - składu konsygnacyjnego będzie liczony od dnia złożenia 
zamówienia zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy stanowiący załącznik nr 5 i 5a  do SIWZ.   
 
Wzór ko ńcowy do obliczenia całkowitej ilo ści punktów przyznanych ofercie:  
 

PC = K1 + K2+ K3 
PC - całkowita ilość punktów dla oferty badanej 
K1 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena” 
K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin płatności” 
K3 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin dostawy – uzupełnienie składu   
                 konsygnacyjnego ” 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
 

ROZDZIAŁ XX 
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INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania 
Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który 
przedstawi bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w 
formie kopii po świadczonej przez Wykonawc ę. 
2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w formie 
oryginału lub kopii po świadczonej za zgodno ść z oryginałem przez Wykonawc ę lub 
osob ę uprawnion ą do reprezentowania Wykonawcy.  
3. Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 26 ust. 2 oraz 94 ust. 1 
pkt 2 uPzp określonym w informacji o wynikach postępowania na warunkach określonych w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz załącznik nr 5a do SIWZ - 
dotyczy części nr 3. 
4. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z 
Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 uPzp. 
 

ROZDZIAŁ XXI 
INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
1. Zamawiający, w tym postępowaniu nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

ROZDZIAŁ XXII 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O 
 
1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych 
zmian: 
 1) Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
w przypadku, gdy: 
 a) nastąpi obniżenie ceny; 
 b) nastąpi zwiększenie rabatu; 
 c) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza 
możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Zmiana cen netto związana ze zmianą wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, z 
zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. zmiana będzie miała 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
 d) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  
Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana cen netto 
związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może 
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nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. zmiana będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
 e) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana 
cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z 
uwzględnieniem obowiązujących regulacji; 
f)    nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 
g)  zmiany terminu obowiązywania umowy, w przypadku wskazanym w: 
-  § 7 ust. 3 umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;  
-  § 11 ust. 3  i 4 stanowiący załącznik nr 5a do SIWZ. 
 2)   Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w 
trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w 
szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego 
umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego 
towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa.  
W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca 
winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.  
 3) Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 
a) łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego Wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
• zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
• zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 
• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 
c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
Wykonawca: 
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 
• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 
d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 

 
 4) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi 
następujących zmian niniejszej umowy skutkujących: 
 a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 
brzmieniu; 
 b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści; 
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 c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 
 d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań 
wynikający z umowy; 
 e) zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą. 
 5) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające 
dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia 
przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które 
pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.   
 

ROZDZIAŁ XXIII 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

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

b) 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. 

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

d) 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. 

3. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) Odwołanie wsnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8; 

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w 
przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
ROZDZIAŁ XXIV 

INFROMACJE POZOSTAŁE 
1.   Zamawiający nie dopuszcza do porozumiewania się drogą elektroniczną. 
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2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 
zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
3. Niezachowanie przez wykonawcę wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji 
spowoduje odrzucenie jego  oferty. 
4.  Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie mu 
niniejszej specyfikacji. Specyfikacja jest bezpłatna i można ją odebrać: 

    a/ osobiście w siedzibie zamawiającego (budynek administracji, pokój 304); 
    b/ otrzymać pocztą; 
    c/ pobrać ze strony internetowej www.szpital.wloclawek.pl. 
 

ROZDZIAŁ XXV 
ZAŁĄCZNIKI 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
1. Załącznik Nr 1       –  formularz ofertowy; 
2. Załącznik od Nr 2  –  formularz asortymentowo – cenowy; 
3. Załącznik Nr 2A    –   formularz początkowego stanu zapasów; 
4. Załącznik Nr 2B    –   formularz parametrów techniczno-funkcjonalnych (dot. części nr 3) 
5. Załącznik Nr 3      –    JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez  

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak  
przesłanek do wykluczenia; 

6. Załącznik Nr 5       –  wzór umowy; 
7. Załącznik Nr 5a     –  wzór umowy – dotyczy części nr 3; 
8. Załącznik Nr 6       --  wykaz wykonanych dostaw; 
9. Załącznik Nr 7       --  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/            
                                        informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy     
                                        kapitałowej; 
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Załącznik Nr 1 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP/62/2017 
 

 
................................................................ 
 
    ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) 
      ................................... , dnia ..............2017 r. 
            (miejscowość ) 
 
 

 
 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostaw ę materiałów dla 
Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzier żawa aparatu do ultrasonografii 
wewnątrzwie ńcowej i do pomiaru cz ąstkowej rezerwy przepływu  dla Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, 
które przekazane zostało zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na 
stronę Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.09.2017 r i opublikowane pod nr 2017/S 
175-359511 w dniu 13.09.2017 r. oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego i na stronie internetowej http://www.szpital.wloclawek.pl w dniu 13.09.2017 r, 
zgodnie z wymaganiami okre ślonymi w SIWZ dla tego post ępowania składamy 
niniejsz ą ofert ę.  Oferujemy realizacj ę przedmiotu zamówienia: 
 
Część nr 1  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 2  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 3  
  
a. Wartość dostaw towarów  przez okres 12 miesi ęcy : 
netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
b. Warto ść czynszu dzier żawnego jednego aparatu przez okres 12 miesi ęcy   
netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość netto części: ( suma warto ści z lit. a i b ) :  
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto części: ( suma warto ści z lit. a i b ) :  
 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Łączna wartość części nr 3 stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 1 aparatu w 
okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych materiałów zawartych w części nr 3, przy 
czym czynsz dzier żawny obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi 
serwisowej – w tym: przegl ądów technicznych, konserwacji oraz napraw 
niespowodpowanych nieprawidłow ą obsług ą aparatów.  
 
 
Serwis gwarancyjny  świadczony będzie przez : 
 
 
…................................................................................................................................................ 

(podać nazwę/firmę, adres, miejscowość, kod pocztowy) 
 

Czas reakcji serwisu : …………………………………… max. 24 godziny. 
Czas przystąpienia do naprawy : …………………………………………………………………. 
Termin gwarancji na aparat : ………………………………….…………………………………. 
 
Część nr 4  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 5  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 6  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 7  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 8  
 
Łączna wartość netto część: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto część: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Część nr 9  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto częśći: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 10 
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto częśći: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 11  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 12  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 13  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto część: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 14  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Część nr 15  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Część nr 16  
 
Łączna wartość netto części: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto częśći: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 do niniejszej 
siwz.  
 
Oferujemy …….. (maksymalnie 60 dni) - dniowy termin  płatno ści liczony od wykonania 
przedmiotu zamówienia z nale żytą staranno ścią i wystawienia faktury VAT. 
 
Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni) - dniowy termin do stawy  - uzupełnienie składu 
konsygnacyjnego liczony od dnia zło żenia zamówienia w formie pisemnej, faksowej lub 
mailowej. 
   
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia n a stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert, przekazuje zamawiaj ącemu o świadczenie o przynale żności lub braku 
przynale żności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru sta nowi ącego zał ącznik nr 7 do 
SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w rozdziale IX ust. 10 pkt 2 lit. g) 
SIWZ. Wraz ze zło żeniem o świadczenia, wykonawca mo że przedstawi ć dowody, że powi ązania 
z innym wykonawc ą nie prowadz ą do zakłócenia konkurencji w post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  
                         
Oświadczamy, że: 

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

2. Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych 

warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP……………………………. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od 

Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

5. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców którym zamierzam powierzyć wykonanie części przedmiotu 

umowy wraz z zakresem zakres powierzanej im czynności w zakresie przedmiotu zamówienia: 

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

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

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

 

6. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuje na zasadach określonych w 

art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1b uPzp: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym : 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy:............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ......................................  
zakres odpowiedzialności...................................................................................................................... 
tel. kontaktowy, faks: ...........................................  zakres odpowiedzialności........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               ………………………………………………………..              
                                                             (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 

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

(miejsce i data wystawienia)                                                 

∗ Niewłaściwe skreślić 
 



 
                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 1 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Cewniki aspiracyjne 
Parametry graniczne odcinaj ące: 

- wnętrze cewnika pokryte powłoką 
PTFE ułatwiającą ekstrakcję, dystalna 
część cewnika impregnowana 
powłoką hydrofilną  

- cewnik wzmocniony oplotem ze stali 
nierdzewnej 

- wskaźnik przepływu 115.2 cc/min  
- całkowita długość cewnika 140 cm 
- profil wejścia 0.017‘‘ 
- crossing profile 0.059‘‘ 
- kompatybilny z cewnikami 

prowadzącymi 6F i 7F; prowadnikiem 
0.014‘‘ 

- szaft dystalny: 5.1F, długość: 16,5 cm, 
szaft proksymalny: 4.2F, długość: 
123,5 cm 

- światło cewnika: dystalne 0.947mm2, 
proksymalne 1.040mm2 

- proksymalna średnica 
zewnętrzna:1,40mm (0.055‘‘) 

- dystalna średnica zewnętrzna: 1,7-
1,6mm (0.066‘‘-0.063‘‘) 

- siła aspiracji: 13,5mN 
- cewnik jest w zestawie z dwoma 

strzykawami aspiracyjnymi 30cc, 
przedłużaczem z kranikiem, 
koszyczkiem 

50  

       



 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 

2. 

Stent chromowo-kobaltowy uwalniaj ący lek 
Sirolimus z biodegradowalnego polimeru, 
TES 
Parametry graniczne odcinaj ące:  
-Lek Sirolimus uwalniany jest z laserowo 
wycinanych kanalików znajdujących na 
abluminalnej powierzchni stentu. Pozwala ta na 
zastosowanie zmniejszonej dawki leku dzięki 
czemu stent szybko pokrywa się nabłonkiem.   
-Platforma stentu: L605 Co-Cr  
-Polimer: 100% biodegradowalny PLA, 
pokrycie abluminalne  
-Grubość przęseł stentu: 0.0034’’ dla średnic 
2.25mm-3.0mm.  
              0.0038’’ dla średnic 3.5mm-4.0mm 
-Długości: 13, 18, 23, 29, 33, 38mm 
-Średnice: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm 
-Ciśnienie nominalne: 10 atm  

200 
 

       

 
3. 

Cewnik balonowy do leczenia restenozy w 
stencie 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- Balon posiadający 4 rzędy wypustek 
stabilizujących i zapobiegających wyślizgiwaniu 
się go ze zmiany.  
- Wysoka odporność na przebicia 
- RBP: 22 atm  
- Dostępne długości: 8mm, 12mm, 16mm 
- Dostępne średnice: 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 
4.0mm 
- Pokrycie Hydrolubric. 

5 
 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
Łączna wartość netto części nr 1 : …………………… PLN 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 1 : …………………… PLN 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..) 
                                                                                                                                                            ………………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 



 
                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 2 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Cewniki diagnostyczne do koronarografii 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
 
- Cewnik zbrojony na całej długości, dobrze 
widoczny w skopii, 
- zapewniający dobre manewrowanie i obrót,  
- miękka końcówka (atraumatyczna),  
- duża średnice wewnętrzne (min.: 0,044” dla 
4F; 0,050” dla 5F;  0,057” dla 6F),  
- wymagana  krzywizna TIG dedykowana do 
dostępu promieniowego oraz krzywizna 3DS 
- pokrycie wewnętrzne hydrofilne umożliwiające 
dobry przepływ 
- cewnik posiadający powierzchnię typu Hydro 
–dynamic zmniejszającą ryzyko spazmu 
naczyń promieniowych (dla 6F) 
- Dostępne długości 130 cm dla krzywizn typu 
JL4 oraz JR4 i PIGTAIL 
 

4 000 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
Łączna wartość netto części nr 2 : …………………… PLN 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 2 : …………………… PLN 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
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                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 3 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. 
netto 
(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Cewniki do ultrasonografii 
wewn ątrznaczyniowej  
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- kompatybilność z prowadnikami 0,014” w 
systemie Rx monorail 
- kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 
5F 
- cewniki elektroniczne 
- długość systemu ≥150 cm 
- możliwość wizualizacji dystalnych zmian - 
odległość przetwornika od 
końca cewnika < 11 mm 
- częstotliwość impulsów ≥ 20 MHz 
- umożliwiające wizualizację przepływu krwi 
(znaczenie kolorem) i 
automatyczna analizę składu blaszki (wirtualna 
histologia) 
- konstrukcja eliminująca artefakty: artefakt 
prowadnika i efekt NURD 
- w zestawie z cewnikiem automatyczny 
system do wysuwania cewnika 
z prędkościami regulowanymi 0,5 mm/s i 1 
mm/s 

20 

       

 
 
 
 
 
 
 

Prowadniki ci śnieniowe do pomiaru 
cząstkowej rezerwy przepływu 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
-prowadnik 0,014 cala z zamontowanym 3 cm 
od końca detektorem ciśnieniowym 
-kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 
6F i 5F 
- dwie długości prowadnika: 185 cm i 300 cm 
-dwa rodzaje końcówek prowadnika: prosta 

30 
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2. oraz końcówka J 

                                                                                                                      Łączna warto ść brutto poz. 1,2 :  

 
  

 
 

Okres 
dzierżawy  

Cena za 1 
miesiąc 

netto 
(PLN) 

Cena 
za 1 

miesią
c 

brutto 
(PLN) 

Wartość 
netto  
(PLN) 

Proc. VAT Wartość brutto 
(PLN) 

Nazwa handlowa, 
Producent 

3. 

 
Wartość czynszu dzierżawnego aparatu 
do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do 
pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu. 

12 
miesięcy 

      

                                                                                                                               Warto ść brutto poz. 3 : 
 

 
 

 

                                                                                                                                Łączna  warto ść brutto poz. 1,2,3 : 
 

 

 

 
a. wartość dostaw towarów  przez okres 12 miesięcy ( suma wartości z pkt 1 i 2 )  : 
netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 

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

b. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu przez okres 12 miesięcy  

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

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

 

Łączna wartość netto części nr 3 ( suma wartości z lit. a i b ): …………………… PLN 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 3 ( suma wartości z lit. a i b): …………………… PLN 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)         
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                             ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                                                               ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
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                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 4 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Okludery do zamykania miejsca nakłucia 
tętnicy udowej 
 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- zamknięcie mechaniczne 
- komponenty rozpuszczalne 
- zestaw składający się z 4 komponentów: 
koszulka, rozszerzacz, urządzenie 
zamykające, prowadnik 
- zakres rozmiarów umożliwiający zamknięcie 
naczynia dla wkłucia o 
rozmiarze od 6F do 8F 
 

30 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
Łączna wartość netto części nr 4 : …………………… PLN 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 4 : …………………… PLN 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)       
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 5 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Balony do kontrapulsacji wewn ątrzaortalnej 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- rozmiar ≤ 7,5F 
- wymagane wielkości balonu 34 cm3, 40 cm3, 
dopuszcza się szerszy zakres 
- kompatybilne z konsola Datascope system 98 
- sterylny zestaw wprowadzający z igłą 
angiograficzną, rozszerzaczem, 
koszulką naczyniową z zastawką 
hemostatyczną, przedłużaczem 
cewnika, drenem ciśnieniowym, strzykawką i 
zastawką 
jednokierunkową 
- w komplecie zestawy do mocowania 
cewników do skóry bez użycia 
szwów (na przylepiec) 
 

10 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
Łączna wartość netto części nr 5 : …………………… PLN 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
 
Łączna wartość brutto części nr 5 : …………………… PLN 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)      
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
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                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 6 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Stentgrafty do leczenia perforacji t ętnic 
wieńcowych 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- zakres dostępnych długości 9-26 mm 
- zakres dostępnych średnic od 3,0 do 5 mm 
- montowane na balonie 
- system wprowadzający Rx monorail 
kompatybilny z prowadnikami 0,014” 
- wykonane z materiału PTFE 

5 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
Łączna wartość netto części nr 6 : …………………… PLN 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
 
Łączna wartość brutto części nr 6 : …………………… PLN 
 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)                    
 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
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                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 7 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Obło żenia do zabiegów z dost ępu przez 
tętnic ę udow ą i tętnic ę promieniow ą 
 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
1) Serweta angiograficzna 4 - otworowa 
wykonana z włókniny SMS o wymiarach 240 x 
380 cm z 2 przezroczystymi krawędziami 60 
cm x 380 cm 
2 otwory na tt. udowe otoczone paskiem 
lepnym w świetle otworu o średnicy 12 cm oraz 
2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy z 
paskiem lepnym w świetle otworu w rozmiarze 
12 x 7 cm. 
Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym w 
rozmiarze min.  140 x 150 cm.  
2) Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS, 
rękawy wykonane z bawełny. Rozmiar XL - 2 
sztuki  
3) Rękawice bezpudrowe chirurgiczne, rozm. 7 
- 1 para  
4) Rękawice bezpudrowe chirurgiczne, rozm. 8 
- 1 para 
5) Powłoka ochronna z gumką w kształcie torby 
85 x 90 cm – 1 sztuka 
6) Ręcznik wysokochłonny 56 x 80 cm - 2 
sztuki  
7) Kompresy 10 x 10 cm 8-warstwowe - 10 
sztuk  
8) Serwety wykonane z 2-warstwowego 
laminatu 75 x 75 cm - 2 sztuki  
9) Miseczka 250 ml z podziałką, przezroczysta 
- 2 szt.  
10) Kleszczyki do mycia pola operacyjnego 

2500 
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plastikowe dł. 20 cm - 1 sztuka 
11) Strzykawka luer lock 10 ml z białym tłokiem 
do wstrzykiwania kontrastu – 1 sztuka 
12) Rampa 2 - kranikowa testowana do 35 
BAR, Kraniki ustawione w wersji OFF – 1 
sztuka 
13) Dren ciśnieniowy o długości 30 cm, 
średnica światła 1,5 x 2,7mm – 1 sztuka 
14) Skalpel rozm. 11 z przyciskiem 
umożliwiający obsługę jednoręczną i 
mechanizmem blokującym pozwalającym na 
bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji 
uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w 
pozycji bezpiecznej musi być trwała 
uniemożliwiająca ponowne użycie go. Projekt 
skalpela musi być zgodny z dyrektywą unijną 
2010/32/UE – 1 sztuka 
15) Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą 
inwazyjną kompatybilny z posiadanym przez 
Szpital monitorem. Połączenie z kablem 
interfejsowym pinowe, wodoszczelne. 
16) dren do oszczędności kontrastu z zastawką 
bezzwrotną dł. 180 cm z końcówkami męsko – 
męskimi – 1 sztuka 
17) Serweta 2- warstwowa na stolik 
instrumentariuszki i do zawinięcia zestawu 100 
x 150 cm  
18) Etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, 
nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w 
dokumentacja medyczną – 1 szt. 
19) osłona na tarczycę jednorazowa-2 szt 
 

2. 

Cewniki balonowe niskoprofilowe 
semicompliant 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- system monorail 
- wymagane ciśnienia-nominalne 8 atm i RBP-
min. 14atm  
- średnice balonów od 1,5mm do 5,5mm  
- długości balonu 10-40 mm 
- profil maksymalnie – 0,026” dla średnicy 
balonu 3,0mm 
- typ balonu „semi-compliant” 

500 
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- dobra widoczność w skopii- dwa markery 
- materiał trwały i odporny na uszkodzenia 
- mała średnica końcówki cewnika 
- możliwość przejścia przez bardzo kręte, 
zwapniałe i wąskie naczynia 
- kompatybilność z prowadnikiem 0.014” 
 

3. 

Stent kobaltowo – chromowy uwalniaj ący 
sirolimus bez powłoki polimerowej 
 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
 

• ilość substancji czynnej 1.2 µg/mm2 
• bezpolimerowe pokrycie stentu 

• entry profile 0,016”  
• crossing profile dla stentu o średnicy 

3.0 mm ≤ 0.035” 
• minimalny zakres średnic 2.0 – 4.0 

mm (min. 7 średnic)  
• minimalny zakres długości stentu: od 

9 mm do min. 38 mm (min. 8 długości) 
• shafty: proxymalny 1,9 F; dystalny 2,5 

F  
• powłoka hydrofilna  
• ciśnienie: RBP 18 atm dla średnic od 

2,0 do 3,5 mm , NP. 10 atm dla 
wszystkich rozmiarów  

• długość systemu doprowadzającego 
min. 145 cm  

• recoil max 2 – 3% 
• grubość rozpórek stentu 0,0020” dla 

średnicy 3.0 mm  
• całkowita absorpcja leku w okresie do 

90 dni po implantacji stentu  

50 

       

 
Łączna wartość netto części nr 7 : …………………… PLN 
 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 7 : …………………… PLN 
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(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)    
 
                                                                                                                                                
                                                                              
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
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                                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 8 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Elektrody do czasowej stymulacji serca 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
-grupa elektrod ES 
-typ końca  dystalnego: miękki, sztywny 
-rozmiar w skali FG/CH: 4F,5F,6F,7F 
-konfiguracja końca dystalnego; prosty, zagięty, 
zagięty typu J 
-ilość pierścieni/pól: dwa ( bipolar) 
-rozstaw pól: od 2 do 10 mm 
-materiał pierścieni: stal kwasoodporna 
-długość części roboczej: 110 cm 
 

150 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
Łączna wartość netto części nr 8 : …………………… PLN 
 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 8 : …………………… PLN 
 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)     
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
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                                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 9 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Inflatory do cewników balonowych  
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- wyskalowane do minimum 30 atm 
-objętość 25 ml 
- ze zbrojonym drenem wysokociśnieniowym 
długości 30 cm 
- z zaworem trójdrożnym wysokociśnieniowym 
 

1 500 
 

 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
Łączna wartość netto części nr 9 : …………………… PLN 
 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 9 : …………………… PLN 
 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)          
 
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

42 

 
                                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 10 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Prowadniki do angioplastyki 0,014” 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- średnica: 0,014” 
- końcówka: prosta i „J” 
- długość: 190 i 300cm 
- prowadniki stalowe i  stopowe 
- różne rodzaje prowadników dostosowane do 
charakteru zmian, ponad 28 rodzajów  
prowadników (niezależnie od  długości lub 
krzywizny zagięcia) 
- różne sztywności części proksymalnej i 
środkowej 
- dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej 
na całej długości 
- prowadniki specjalne do rekanalizacji 
całkowicie zamkniętych naczyń 
- dostępne prowadniki specjalne do 
rekanalizacji przewlekle zamkniętych naczyń 
(powyżej 10 rodzajów),  
  niezależnie od długości lub krzywizny  
zagięcia 
- dostępne prowadniki z taperowanym tipem 
0,009”, 0,0105”, 0,012” 
 

300 

       

 
 
 
 
 
 

Stenty wie ńcowe kobaltowo-chromowe 
uwalniaj ące lek antyproliferacyjny-
pochodna rapamycyny 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- Stent ze stopu kobaltowo-chromowego 
którego podstawę w  ponad 50% stanowi 
kobalt a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted 

150 
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2. 

tube 
- stent pokrywany analogiem rapamycyny 
(everolimus) 
- grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich 
rozmiarów 
- długość systemu doprowadzającego 145 cm 
- przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25;  2,5; 
2,75;  3,0; 3,25,  3,5; 4,0)  
- wymagane długości dla średnicy 3,0: 8, 12, 
15, 18, 23, 28, 33, 38 i 48 mm  
- ciśnienie nominalne max. 11  atm dla 
wszystkich rozmiarów  
- RBP: 18 atm dla wszystkich rozmiarów  
- dobry dostęp do bocznic (maksymalna 
średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla 
średnicy 3.0 mm wynosi    
   4.0 mm) 
- długość stent – to - shoulder  (STS) – 0,65 
mm 
- skrócenie stentu po implantacji: 0,3% dla 
3,0mm  

 
3. 

Cewniki balonowe wysokoci śnieniowe 
niepodatne ( non compliant ) do dopr ężania 
stentów  
Parametry graniczne odcinaj ące: 
–ciśnienie nominalne minimum 12 atm, RBP – 
minimum 18 atm, przyrost średnicy balonu          
pomiędzy ciśnieniem nominalnym a RBP 
poniżej 5,5% 
- średnice balonów od 2,0- do 5,0 mm 
- zakres długości od 8- 30 mm   
- długość systemu co najmniej 140 cm 
- niski profil balonu 0,027"-0,028" dla średnicy 
3,0 mm 
- profil końcówki natarcia lesion entry profile 
0,017"-0,018" 
- kompatybilność z prowadnikiem 0,014’’ 
- dwa markery określające początek i koniec 
- w cewniku prowadzącym 6F możliwość 
zastosowania techniki kissing baloon 
 

400 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  



 
 

44 

 
 
Łączna wartość netto części nr 10 : …………………… PLN 
 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 10 : …………………… PLN 
 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)    
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
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                                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 11 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Cewniki prowadz ące do PTCA 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- średnice od 5F do 8F 
- średnica wewnętrzna odpowiednio: 
≥ 0,058” dla 5F 
≥ 0,071” dla 6 F 
≥ 0,081” dla 7 F 
≥ 0,090” dla 8 F 
- zbrojony metalowym oplotem, zapewniającym 
bardzo dobre podparcie 
i przenoszenie skrętu 
- pełna gama kształtów i krzywizn (co najmniej 
80) umożliwiająca dojście 
z tętnic udowych, z tętnicy promieniowej i 
ramiennej, dojście do 
by-passów 
- atraumatyczna końcówka , marker widoczny 
w skopii 
- dostępne długości od 80 do 110 cm 
- stabilność krzywizny w temperaturze 37°C 
przez 
okres całego zabiegu 
- możliwość zamówienia cewników z otworami 
bocznymi 

1500 

       

Łączna warto ść brutto :    
Łączna wartość netto części nr 11 : …………………… PLN 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
Łączna wartość brutto części nr 11 : …………………… PLN 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 
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                                                                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 12 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Prowadniki angiograficzne hydrofilne 
Parametry graniczne odcinaj ące:  
-średnica 0,035” 
-dostępne różne długości ściętej końcówki 
rdzenia ( taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz 
long=5 cm 
-końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, 
krzywizna Bolia 
- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, 
wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą 
kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i 
na złamanie struktury podłużnej 
-w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki 
wolframowe 
-trwała powłoka hydrofilna na całej długości 
-atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią 
kształtu 
-dostępne w wersji o standardowej sztywności, 
półsztywnej i sztywnej 
-dostępne w opcji z kształtowalną końcówką 
- długość 180 cm 

200 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
Łączna wartość netto części nr 12 : …………………… PLN 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
Łączna wartość brutto części nr 12 : …………………… PLN 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
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                                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 13 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Stenty do bifurkacji do stentowania zmian 
ostialnych w bocznicach 
Parametry graniczne odcinaj ące: 

• stent kobaltowo-chromowy  
• stent przeznaczony do 
jednoczasowego stentowania tętnicy głównej 
i bocznicy 
• stent posiada trzy odcinki o różnej 
strukturze: do naczynia głównego, 
przejściowy i do bocznicy 
• kompatybilny z cewnikiem 
prowadzącym 5 F i 6 F 
• 4 markery platynowo-irydowe 
oznaczające granice stref stentu: 2 na 
proksymalnym i dystalnym końcu oraz 2 w 
centralnej części 
• Grubość przęsła: 0.0033” 
• Materiał balonu: nylon 
• Średnice (bocznica – naczynie 
główne) / długości: 2.5 – 2.5mm/19mm; 2,5 – 
3,0mm/19mm; 2,5 – 3,5mm/19mm; 3,0 – 
3,5m/18mm; 3,5 – 4,0mm/18mm 
• Ciśnienie nominalne: 8 atm (dla 
średnicy 2.5 – 2.5mm i 3,5 – 4,0mm); 10atm 
dla pozostałych 
• Ciśnienie RBP: 14 atm 
• Profil stentu 1,12mm 

10 

       

2. 

Prowadniki do angioplastyki 0,014” 
Parametry graniczne odcinaj ące : 
 

• Średnica 0,014” 

1000 
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• Prowadnik wykonany ze stali 316L 
• Dystalna część prowadnika upleciona 

z 15 drutów zapewniająca wysoką 
odporność i doskonałą 
manewrowalność oraz czucie 
prowadnika 

• Rdzeń prowadnika wykonany z 
jednego kawałka drutu 

• Sztywność końcówki 0,5 g; 0,7g; 0,8g 
• Końcówka cieniująca 3cm (platyna) 
• Kształt końcówki: prosty z możliwością 

kształtowania dystalnych 3cm oraz J 
• Pokrycie hydrofilne SLIPCOAT® na 

oplocie, dostępna wersja z pokryciem 
polimerowo-hydrofilnym 

• Szaft prowadnika pokryty PTFE 
• Dostępne długości: 180cm, 190 cm i 

300cm 
• Prowadnik uniwersalny do zabiegów 

prostych i w naczyniach o krętej 
anatomii oraz zabiegów w ciasnych 
zmianach 

3. 

System do usuwania ciał obcych z naczy ń 
krwiono śnych 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
• Zawiera: pętlę, torker, introduktor i 
cewnik  
• Rozmiar 3,2 F, 6F - 7F 
• Zakres pracy: 2 – 45 mm 
• Długość pętli 120 i 175 cm 
• Długość cewnika 100 i 150 cm 
• System składający się z trzech 
połączonych ze sobą pętli nitinolowych 
• System umożliwiający także 
repozycjonowanie cewników żylnych i 
oczyszczanie cewników żylnych z powłoki 
fibrynowej 
• Duża elastyczność, przeniesienie 
obrotu 1:1 

5 
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• Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi 
zapewniającymi doskonałą widoczność w 
skopii 
• Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) 
odporny na załamania i zagięcia z końcówką 
zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie 
systemem 

4. 

Stenty wie ńcowe kobaltowo-chromowe 
uwalniaj ące lek antyproliferacyjny-
pochodna rapamycyny 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
• stent kobaltowo – chromowy 

wykonany ze stopu L-605 
• stent wycinany laserowo typu „slotted 

tube” 
• kompatybilny z prowadnikiem 0,014” 
• kompatybilny z cewnikiem 

prowadzącym 5 F (0,058”) 
• dostępne średnice stentu: 2,25mm; 

2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 
4,0mm; 4,5mm 

• dostępne długości stentu: 8mm; 
12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 
38mm; 46 mm 

• stent uwalniający Sirolimus; lek 
zawieszony w nośniku będącym 
kwasem organicznym zapewniającym 
równomierną i kontrolowaną 
dystrybucję leku na długości zmiany 
oraz w ścianie naczynia 

• dawka leku 0,9µg/mm2  
• system uwalniania leku bez udziału 

polimeru: lek uwalniany ze 
specjalnych kanalików w przęsłach 
stentu mający bezpośredni kontakt ze 
ścianą naczynia (lek nie jest 
uwalniany do krwi) 

•pokrycie Bio Inducer Surface zapobiegające 

200 
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uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz 
przyspieszające endotelizację stentu 
• brak skracania się stentu w trakcie 
rozprężania 
• elastic recoil 2 – 7% 
• grubość ściany stentu 80µm (0,0031”) 
• ciśnienie nominalne 9atm 
• ciśnienie RBP 18atm 
• ciśnienie ABP 24atm 
• długość robocza cewnika 142cm 
• 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem 
na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym 
• specjalna konstrukcja balonu 
zapobiegająca efektowi „dog bone” 
• crossing profile 0,039” dla średnicy 
stentu 3,0mm 
• siła radialna 18,37psi 
• różna ilość cel na obwodzie stentu w 
zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 
2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 
3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm 
• doskonały dostęp do bocznicy: 
powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla 
stentu 3,0mm wynosi 1,3mm2  

5. 

Stenty wie ńcowe kobaltowo – chromowe 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
• stent kobaltowo – chromowy 
wykonany ze stopu L-605 
• stent wycinany laserowo typu „slotted 
tube” 
• stent z powłoką opartą na węglu 
pirolitycznym przyspieszającą endotelizację i 
eliminującą uwalnianie się jonów metali do krwi 
• stent o konstrukcji zamknięto 
komórkowej 
• możliwość wyłączenia DAT i 
zastąpienia jej aspiryną potwierdzona 

20 
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badaniem klinicznym  
• stent posiadający zintegrowane 
markery (po jednym na każdym końcu stentu) 
• średnice stentu: 2,25mm; 2,50mm; 
2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm 
• długości stentu: 7mm; 12mm; 16mm; 
20mm; 24mm dla średnicy 2,25mm; 8mm; 
12mm; 16mm; 20mm; 25mm dla średnicy 2,5 i 
2,75mm; 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 
31mm dla średnic 3,0 – 4,0mm oraz 12mm; 
16mm; 20mm; 25mm i 31mm dla średnicy 
4,5mm 
• system dostawczy o różnych 
konstrukcjach dedykowanych do różnych 
średnic stentu 
• pokrycie hydrofilne na systemie 
dostawczym 
• kompatybilny z prowadnikiem 0,014” 
• kompatybilny z cewnikiem 
prowadzącym 5F dla wszystkich średnic 
• ciśnienie nominalne 9bar 
• ciśnienie RBP 18bar 
• ciśnienie ABP 24atm 
• grubość przęseł stentu 70-80µm 
• zerowe skracanie stentu przy 
implantacji 
• konstrukcja balonu zapobiegająca 
efektowi „dog bone” 
• szaft proksymalny o konstrukcji 
zapewniającej wyjątkową łatwość dostarczania 
• profil stentu dla 3,0 mm 0,038” (0,097 
mm) 
• pokrycie ściany naczynia przez stent 
11-15% 
• szaft dystalny 2,7F, proksymalny 
1,78F dla średnicy 2,25-2,75mm oraz 1,9 F dla 
średnic 3,0-4,5 mm 
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• siła radialna 16,16psi 
• elastic recoil 2 – 7% 
• wystawanie balonu poza krawędź 
stentu 0,4mm 
• różna ilość cel na obwodzie stentu w 
zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 
2,25mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 
3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm 
• wystawanie balonu poza stent 0,4mm 
• doskonały dostęp do bocznicy: 
powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla 
stentu 3,0mm wynosi 1,5mm2  
• długość  systemu wprowadzającego 
(szaftu) 142cm 

6. 

Cewnik balonowy pokryty lekiem 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
• typ rapid exchange  
• długość użytkowa szaftu 140cm, 
• kompatybilny z prowadnikiem 0,014” 
• ciśnienie nominalne 6bar 
• ciśnienie RBP 14 – 16bar 
• ciśnienie ABP 22 – 24bar 
• średnica szaftu proksymalnego 1,8F / 
dystalnego 2,5F – dla balonu o średnicy 3,0mm 
• profil końcówki 0,016” 
• średnice balonu 2,00mm; 2,25mm; 
2,50mm; 2,75mm; 3,00mm; 3,50mm; 4,00mm 
• długości balonu 15mm; 20mm; 25mm; 
30mm 
• długość szaftu dystalnego (segmentu 
RX) 25cm 
• materiał balonu Poliamid odporny na 
zadrapania i uszkodzenia 
• balon uwalniający Paklitaksel 
• pokrycie Bioshell 
• czas do uzyskania optymalnej 
koncentracji leku w ścianie naczynia: 45 

5 
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sekund 
• dawka leku: 3µg/mm2 powierzchni 
balonu 

7. 

Prowadniki ci śnieniowe do pomiaru 
cząstkowej rezerwy przepływu ( przeno śny 
aparat pomiarowy w cenie zestawu) 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
• Hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o 
średnicy 0,014''  
• Sygnał ciśnienia dystalnego 
przesyłany światłowodem  
• Długość prowadnika 175 cm  
• Konstrukcja prowadnika z rdzeniem 
nitinolowy umieszczonym w tubie ze stali 
nierdzewnej  
• 3,5 cm widoczna w skopii i elastyczna 
końcówka  

20 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
Łączna wartość netto części nr 13 : …………………… PLN 
 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 13 : …………………… PLN 
 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)      
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
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                                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 14 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Prowadniki ci śnieniowe do pomiaru 
cząstkowej rezerwy przepływu ( przeno śny 
aparat pomiarowy w cenie zestawu) 
 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie 
prowadnika angioplastycznego 
   typu Ballance Middle Weight (BMW), 
- PTFE na części sztywnej, 
- powłoka hydrofilna na części elastycznej: 
31cm, 
- koncówka dystalna, platynowa dobrze 
widoczna w obrazie RTG, 
  do manualnego kształtowania: 3cm , 
- hydrofobowa koncówka proksymalna (3 styki) 
wstępnie osadzona w konektorze do aparatu 
  (możliwość demontażu i zastosowania 
prowadnika pomiarowego jako prowadnika 
   angioplastycznego 0,014”), 
- długość prowadnika 175cm, 
-   prowadnik przystosowany do pomiaru FFR, 
CFR oraz temperatury wewnątrznaczyniowej 
- prowadniki bezprzewodowe – dane 
przesyłane z prowadnika do aparatu 
pomiarowego w 
   technologii radiowej. 

20 
 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
Łączna wartość netto części nr 14 : …………………… PLN 
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(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 14 : …………………… PLN 
 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)       
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
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                                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                                                

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 15 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Cewniki balonowe semicompliant 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- typ ,,rapid exchange” monorail 
- RBP min. 14 atm dla rozmiarów 2,5 – 4,0 mm 
- profil maksymalnie 0,026” dla 3.0mm 
- średnice od 1,5 do 5,5 mm, dopuszcza się 
szerszy zakres 
- balony o średnicy do 5,5 mm kompatybilne z 
cewnikami prowadzącymi 
6F 
- długości w zakresie od 10 do 40 mm 
- możliwość przejścia przez bardzo kręte, 
zwapniałe i wąskie naczynia 

400 

       

2. 

Stenty uwalniaj ące lek antyproliferacyjny  
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- Średnice  stentu  2  -  4.50 mm   
- Długości stentu   8  -  40    mm (dla średnic od 
2,5 do 4,5  mm)                                                                     
(8,10,12,15,18,22,25,29,34,36,38,40)       
- Utrata długości przy rozprężaniu < 0,5%  
- Ciśnienie nominalne dla stentu 3.0  8 atm 
- Ciśnienie RBP dla stentu 3.0                  
16atm, dostępne wersje 14 i 18 atm. 
- Grubość ściany stentu                                
0.07 mm 
- Profil przejścia (stent 3.0mm)                 
0.034” 
- Średnica systemu w części dystalnej    
2,5F 
- Średnica systemu w części proksymalnej      
1,8F 
- Dostępna wersja powlekana 
biodegradowalnym polimerem uwalniającym 

300  
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paklitaksel 

3. 

Prowadniki diagnostyczne długie hydrofilne 
Parametry graniczne odcinaj ące; 
- średnica – 0,032”, 0,035”, 0,038’ 
- końcówka J lub prosta 
- długość od 150 do 260 cm 

2 500 

       

4. 

Zestawy : Igły t ępe metalowe + torquer 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
-igły metalowe nierdzewne z tępą końcówką 
- kompatybilne z prowadnikiem 0,014” 
- torquery do manipulowania prowadnikiem 
kompatybilne z prowadnikami o średnicy 0,014” 

1300 

       

5. 

Zastawki typu Y connector 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- światło o średnicy do 9 F 
- gumowa uszczelka 
- adapter umożliwiający rotację bez utraty 
szczelności 

1 300 

       

6. 

Koszulki naczyniowe długie z zastawk ą, w 
zestawie z igł ą i prowadnikiem 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- długość min. 20 cm dla średnic ≥ 6F 
-kompatybilna z prowadnikiem 0,038” 
- zawór zapewniający szczelność 
- średnice 5F, 6F, 7F, 8F 

800 

       

7. 

Koszulki naczyniowe krótkie z zastawk ą, w 
zestawie z igł ą i prowadnikiem 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
-długość 11 cm 
-kompatybilna z prowadnikiem 0,038” 
-zawór zapewniający szczelność 
-średnice 5F,6F,7F,8F 

200 

       

8. 

Introduktor promieniowy z zastawk ą w 
zestawie z opask ą uciskow ą, igł ą i 
prowadnikiem 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
-zawór zapewniający szczelność 
-średnice 5F,6F 
-długość 7-10 cm 

1 700 

       

9. 
Przedłużacz wysokociśnieniowy –długość 150 
cm, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 8 
MPa 

50 
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Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
 
Łączna wartość netto części nr 15 : …………………… PLN 
 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 15 : …………………… PLN 
 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)         
 
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy ) 
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                                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/62/2017 
…………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                       
                         

 
Formularz Asortymentowo – Cenowy – Cz ęść nr 16 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość sztuk 

na 12 
miesięcy 

Cena 
jedn. netto 

(PLN) 

Wartość netto 
(PLN) (kol.3 

xkol.4) 

Proc. 
VAT 

Cena jedn. 
brutto (PLN) 
(kol.4+kol.6) 

Wartość brutto 
(PLN) (kol.5+kol.6) 

Nr 
katalogowy 

(kol. 2) 

Producent  
i nazwa handlowa 
 (kol. 2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Stenty platynowo- chromowe uwalniaj ące 
lek antymitotyczny 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
− średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 

3.00, 3.50, 4.00) 
− długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 

38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 
38mm 

− stop platynowo-chromowy (PtCr) – 
zawartość platyny 33% wagi. 

− pochodna rapamycyny (everolimus) 
uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-
fluorowego 

− ciśnienie nominalne 11 atm  
− ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -

2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm 
− stosunek powierzchni stentu do naczynia 

12,5-15,1 %, 
− profil końcówki natarcia lesion entry profile 

- 0.018” dla wszystkich rozmiarów  
− profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 

mm max. 0.040”, 
− długość balonu poza stentem („balloon 

overhang”) 0.4mm 
− recoil max. 3% 
− duża siła radialna min. 0.26 N/mm  
− możliwość zwiększenia średnicy stentu 

ponad nominalną w ramach RBP (tym 
samym balonem) o ponad 5% dla 
wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) 

− możliwość przeprężenia stentu (innym 

300 
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balonem) bez uszkodzenia struktury  
o 2.25   do 2.75; 
o 2.50-2.75  do 3.50; 
o 3.00-3.50  do 

4.25; 
o 4.00  do 5.75; 

2. 

Cewniki balonowe wysokoci śnieniowe 
niepodatne (noncompliant) do dopr ężania 
stentów 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
− średnice 2.00 -5.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 

2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 
5.0) 

− długości 6-20mm (6,  8, 12, 15, 20) oraz 
30mm dla średnic 2.00 – 4.00mm 

− dwusegmentowa budowa shaft’u 
wewnętrznego 

− ciśnienie nominalne  12atm.  
− ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm 

dla 4.50-5.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) 
− profil końcówki natarcia lesion entry profile 

- 0.017” dla wszystkich rozmiarów  
− duża niepodatność (precyzja doprężenia 

stentu), przyrost średnicy balonu ponad 
nominalną w ramach RBP o mniej niż 
5,5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 
3.16mm) 

300 

       

3. 

Cewniki balonowe niskoprofilowe do 
predylatacji: 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
− średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 

2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 
4.00) 

− w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne 
dwie sztywności szaftu do zmian krętych i 
CTO (Push) 

− długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 
30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm 

− dostępne dwa typy balonów: Monorail i 
OTW we wszystkich rozmiarach 

− hydrofilne pokrycie shaft’u 
− ciśnienie nominalne  6atm.  

300 
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− ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm 
dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00 

− profil końcówki natarcia lesion entry profile 
- 0.017” dla wszystkich rozmiarów  

− możliwość zwiększenia średnicy balonu 
ponad nominalną w ramach RBP o ponad 
6% dla wszystkich rozmiarów  

4. 

Zastawy do protekcji dystalnej  
Parametry graniczne odcinaj ące: 
- system do protekcji dystalnej działający na 
zasadzie filtra o średnicy por ≤ 110 mikronów 
- system na prowadniku 0,014” 
- jeden rozmiar pasujący do naczyń o średnicy 
od 
3,5 do 5,5 mm 
- sterowalna końcówka prowadnika 
- dobra manewrowalność 
- kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 
6F 

5 

       

5. 

Cewnik  balonowy tn ący 
Parametry graniczne odcinaj ące: 
− średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 

2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) 
− długości 6-15mm (6, 10, 15)  
− ciśnienie nominalne  6atm.  
− ciśnienie RBP 12atm  
− profil końcówki natarcia lesion entry profile 

- 0.020” dla wszystkich rozmiarów 
− liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 

dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla 
rozmiarów 3.50 – 4.00mm 

5 

       

Łączna warto ść brutto :  
 

  

 
Łączna wartość netto części nr 16 : …………………… PLN 
 
(słownie : ………………………………………………………………………………….…..) 
 
Łączna wartość brutto części nr 16 : …………………… PLN 
 
(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)            
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                                                                                                                                                                   ……………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 2A do  SIWZ nr DZP/62/2017 

 
…………………………… 

Pieczęć Wykonawcy   

 
FORMULARZ POCZĄTKOWEGO STANU ZAPASÓW 

UWAGA:  Niniejszy dokument stanowi dookreślenie zobowiązania wykonawcy i w związku z tym jest 
trakotwany jako część oferty wykonawcy.  

 
 

L.p. Nr części 
 

Ilość sztuk Model nr kat. Partia/nr serii Nazwa sprzętu 
 

Poz. nr 1 – 10szt.    

Poz. nr 2 – 40szt.    1. 
 
Część nr 1 

Poz. nr 3 – 1 szt.    

2. Część nr 2 800 szt.    

Poz. nr 1 – 4 szt.    
3. Część nr 3 

Poz. nr 2 – 6 szt.    

4. Część nr 4 6 szt.    

5. Część nr 5 2 szt.    

6. Część nr 6 1 szt.    

Poz. nr -500szt.    

Poz. nr 2 -100szt.    7. Część nr 7 

Poz. nr 3 –10 szt.    

8. Część nr 8  30 szt.    

9. Część nr 9  300 szt.    

Poz. nr 1 –60 szt.    

Poz. nr 2 –30 szt.    10. Część nr 10 

Poz. nr 3 –80 szt.    

11. Część nr 11 300 szt.    

12. Część nr 12 40 szt.    

Poz. nr 1 –  2 szt.    

Poz. nr 2 –200szt.    

Poz. nr 3 – 1 szt.    

Poz. nr 4 – 40szt.    

Poz. nr 5 – 4 szt.    

Poz. nr 6–  1 szt.    

13. Część nr 13 

Poz. nr 7–  4 szt    

14. Część nr 14 4 szt.    

Poz. nr 1 –80 szt.    

Poz. nr 2 –60szt. 

Poz. nr 3-500szt. 

 

 

 

Poz. nr 4-260szt.    

Poz. nr 5 -260szt.    

Poz. nr 6-160 szt.    

Poz. nr 7–  40 szt    

Poz. nr 8- 340szt.    

 

15. 

 

Część nr 15 

Poz. nr 9 –10 szt.    

Poz. nr 1- 60 szt.    

Poz. nr 2- 60 szt.    

Poz. nr 3 - 60szt.    

16. Część nr 16 

Poz. nr 4 - 1szt.    
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Poz. nr 5 - 1 szt.    

 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkiwe Włocławku 
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek 
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej 

 
 

 

 

Data rozpoczęcia ……..……2017 r. 



 
 
                                                                                                               Załącznik Nr 2B do  SIWZ nr DZP/62/2017 
 
…………………………… 
Pieczęć Wykonawcy   
 
 
 

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – FUNKCJONALNYCH 
 

Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego 
produktu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie 
zatytułowanej „parametry oferowane”. 
● Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „wymagane parametry 
graniczne” oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny „parametry oferowane” 
wyłącznie słowo: „TAK”. 
 
UWAGA: Niniejszy dokument dookre śla zobowi ązaniwe wykonawcy i jako taki stanowi cz ęść 
oferty wykonawcy. Oferta przedstawiająca produkty niespełniające warunków granicznych 
wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z 
treścią SIWZ. 
 

L.p.  
Aparat do ultrasonografii wewn ątrzwie ńcowej i 

do pomiaru cz ąstkowej rezerwy przepływu -   
Opis parametru 

Wymagane 
parametry 
graniczne 

 
Parametry 
oferowane 

1 Funkcja pomiaru gradientu przezweżeniowego FFR TAK  

2 
Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów 
na CD, DVD, na wymiennym twardym dysku oraz na 
centralnym serwerze szpitala-DICOM 

TAK  

3 Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: 
przekroje poprzeczne i wzdłużne 

TAK  

4 Funkcja wspomagania interpretacji światła naczynia oraz 
obrazowania obecności krwi w naczyniu ChromaFlo 

TAK  

5 Funkcja analizy składu blaszki miażdżycowej – Virtual 
Histology 

TAK  

6 Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika  TAK  

7 
Aparat  współpracujacy  z  kompatybilnymi  
mechanicznymi (45mhz)   i elektronicznymi(20 mhz)  
sondami  IVUS oraz kompatybilnymi prowadnikami do 
pomiaru FFR 

TAK  

8 Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i 
obwodowych 

TAK  

9 Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu 
kolorowej drukarki termicznej 

TAK  

10 Kolorowy monitor 18” TAK  

11 Wielorazowy system wyciągarki (pullback) o 2 
prędkościach 1mm/s i 0,5 mm/s TAK  

12 Możliwość uaktualniania oprogramowania (up-grade) TAK  

13 Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona  TAK  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę 
parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. 
 
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw ę materiałów dla 
Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz  dzier żawa aparatu do ultrasonografii 
wewn ątrzwie ńcowej i do pomiaru cz ąstkowej rezerwy przepływu  oferujemy do wydzierżawienia 
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Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęty 12 miesięczną gwarancją jeden 
następujący aparat :  

 
 

Aparat 

Model – wpisać dokładną 

nazwę handlową oferowanego 

modelu  

Nazwa producenta aparatu 

 

 

1 aparat 

  

 
 
Oferowany przez nas aparat jest zgodny z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego 
parametrami techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowany aparat jest kompletny, w 
pełni sprawny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
(poza zakupem asortymentu wymienionego w załączniku nr 2  do siwz w części nr 3 poz. 1-2). 
 
 
 
 

.........................................................                                                                                  
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 

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

(miejsce i data wystawienia)                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

......................................................... 
                                                                                                         (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 



                                                                                             
 

Załącznik nr 5 – (dot. wszystkich części z wyłączeniem części nr 3) 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP /62/ 2017 

 

UMOWA NR DZP/62/2017 WZÓR 

zawarta w dniu …….2017 r  we Włocławku , pomiędzy : 

 

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           

ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, 

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :  

Marka Bruzdowicza  – Dyrektora,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, a 
 
II. ......................................  wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

..................  pod numerem KRS ................ NIP: .......................REGON............................ ...zwaną dalej 

„Wykonawcą", którego reprezentuje: 

 

                                                                         ..................................................... 
                                                                              (imię i nazwisko, stanowisko) 
 

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP / 62 / 2017 na dostawę materiałów dla 
Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawę aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru 
cząstkowej rezerwy przepływu. 
 

§ 1  
[ P r z e d m i o t  u m o w y ]   

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej [zwanych także w 

umowie „towarem"] w ilości określonej w *załączniku nr  ……. do siwz, o wartości wskazanej w § 6 ust. 1 
umowy wraz z  zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego  
*( zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi 

pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 3. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy lub wartość brutto umowy może 

ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 2 
[ oświadczenia Wykonawcy w zakresie dostaw ]  

1. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa 

wyrobu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli 

dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy ), producent. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczać dane wymienione w zdaniu poprzednim na odpowiednim nośniku elektronicznym 

umożliwiającym przeniesienie tych danych do systemu komputerowego. 

2. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne 

świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na 

każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał. 

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym 

dokumencie dostawy. 

§ 3 
[ zasady organizacji składu konsygnacyjnego]  

1. Wykonawca przekaże towar do przechowywania konsygnacyjnego, a Zamawiający przyjmie ten towar w 
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ilościach określonych w „Formularzu początkowym stanu zapasów", będącym załącznikiem nr 2A do siwz. 

2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do 

wykorzystania. 

3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych 

towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie 

jego ilości. 

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :  

a. umieszczać towar w należycie urządzonym składzie i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla 

materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą, 

b. utrzymać skład w należytym stanie. 

4. Zamawiający odpowiada za szkodę w składowanym towarze w przypadku jej zawinienia. W takim 

przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odszkodowania w wysokości odpowiadającej 

wartości towaru wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę (załącznik asortymentowo - cenowy). 

5. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u 

Zamawiającego, a nie wykorzystany, w stanie niepogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie 

protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony. 

6. Wykonawca jest uprawniony do kontrolowania i przeglądania składu przez osobę w tym celu przez siebie 

wydelegowaną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu. 

7. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację umowy dostawy 

jest lek. Krzysztof Grzesik - Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej tel. nr (54) 412-94-79 lub osoba 

zastępująca. 

§ 4 
[ organizacja dostaw w ramach składu konsygnacyjnego ]  

1. Towar oddany w skład konsygnacyjny, wymieniony w załączniku nr 2A do siwz (20% ilości podanej w siwz do 

części), dostarczony zostanie przez Wykonawcę w terminie *…. dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.  

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

2. Przyjęcie przez Zamawiającego towaru na stan składu konsygnacyjnego zostanie potwierdzone stosownym 

dokumentem magazynowym lub protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony. 

3. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w zapas konsygnacyjny według własnych potrzeb. 

4. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i 

przesłania mu karty ewidencji towaru w formie pisemnej, faksowej lub mailowej. 
5. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład 

konsygnacyjny poprzez dostawę towaru według załącznika nr 2A do siwz. Dostawa towaru nastąpi w terminie 

*…. dni roboczych od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5. 

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

6. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub  jego    

podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania 

obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy  lub w treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej 

wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się 

do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego. 
§ 5 

[miejsce spełnienia dostawy]  
1.  Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia w godz. 8
00

 - 14
00

, 

zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: skład 

konsygnacyjny w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej mieszczącej się w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-

800 Włocławek. 

3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości 

opakowań zbiorczych. 

§ 6 
[wartość umowy]  

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  

asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący *załącznik nr …do siwz - *(zapis zostanie 

uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) – w  następujących częściach:  

      * część nr ..... wartość netto : ....... zł, wartość brutto : ............ zł.  

      *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

2. Ogólna łączna wartość umowy:   

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

(suma wszystkich części wymienionych w § 6 ust. 1 ) 

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. 

a-d umowy.  

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  

przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w 

szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.  

 

§ 7 
[ okres obowiązywania umowy]  

1. Umowa obowiązuje od ...............do ......................(12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia 

Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie. (§ 6 ust. 2 umowy) 

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w 

ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak 

nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1. 

 

§ 8 
 [rozliczenia]  

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę po 

każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego, przy założeniu, że 

Zamawiający nie ma zastrzeżeń co jakości, właściwości lub kompletności towaru pobranego ze składu 

konsygnacyjnego. 

2.  Termin płatności wynosi * ......  dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego. 

      *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na 

rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego dokonać innych czynności prawnych z osobą 

trzecią, których przedmiotem są zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy, w tym przejęcie 

długu Zamawiającego przez osobę trzecią, przystąpienie do długu Zamawiającego przez osobę trzecią, 

poręczenie przez osobę trzecią za zobowiązania Zamawiającego 

6.  Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).  

 

§  9 
[osoby do kontaktu]  

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 

niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest...........  tel. ......... lub osoba zastępująca. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania 

nadzoru nad realizacją umowy jest lek. Krzysztof Grzesik - Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 
tel. nr 54 412-94-79 lub osoba zastępująca.  

 
§ 10 

[wykonanie zastępcze] 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po 

terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność 

zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu. 

2.  Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy w terminie określonym w 

umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w 

Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez 

obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie. 

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się 

wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy 

ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną 

towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary - w terminie 14 dni od 

daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

 

§ 11 
[zasady reklamacji towaru, kary umowne ] 
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1. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w 

przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na 

pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy 

kwestionowanego towaru i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 9 faksem, najpóźniej w dniu, w 

którym upływają 3 dni robocze, a w przypadku jej uznania za zasadną do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 

dni roboczych.  

Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie w zdaniach 1-2, 

Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej. 

2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową. 

3. W przypadku zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie z winy Wykonawcy i nieuzgodnionych z 

Zamawiającym lub ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto każdej 

części dostawy obarczonej zwłoką lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności 

wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto 

dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 

umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W przypadku powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, 

nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz naliczenia kary umownej w wysokości 5 %  

wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 6 ust. 2 umowy. 

 

§ 12 
[forma zmiany umowy] 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 
[podstawy do zmiany umowy] 

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 

a. nastąpi obniżenie ceny; 

b. nastąpi zwiększenie rabatu; 

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto 

w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki 

podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 

stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji; 

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z 

konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej 

niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za 

pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony 

Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji 

art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności 

zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia 

spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp; 

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 

jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może 

nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek 

Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku 
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wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy 

wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu 

jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp; 

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; 

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy 

może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 

2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy 

zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub 

zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane 

w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została 

podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa 

powyżej.   
3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 

a) łączna ewentualna zmiana wartości zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w 

ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 

c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 

d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy 

skutkujących: 

a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 

b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w 

tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; 

c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie 

w umowie; 

d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; 

e) zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 

Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, 

oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.   

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega 

unieważnieniu. 

 
§ 14 

[ postanowienia końcowe]  
1. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016r. poz. 
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831,996,1020) oraz Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 211) 

3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia 

będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 15 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
2. Integralną część umowy stanowi: 
a/ Formularz asortymentowo - cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr  2 do siwz; 
b/ Formularz początkowego stanu zapasów -  załącznik nr 2A dosiwz; 
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Załącznik nr 5a – dot. Części nr 3 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP /62/ 2017 

UMOWA NR DZP/62/2017 WZÓR 

zawarta w dniu …….2017 r  we Włocławku , pomiędzy : 

 

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           

ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, 

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :  

Marka Bruzdowicza  –  Dyrektora,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, a 
 
 
II. ......................................  wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

..................  pod numerem KRS ................ NIP: .......................REGON............................ ...zwaną dalej 

„Wykonawcą", którego reprezentuje: 

 

                                                                         ..................................................... 
                                                                              (imię i nazwisko, stanowisko) 
 

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP / 62 / 2017 na dostawę materiałów dla 
Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawę aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru 
cząstkowej rezerwy przepływu. 
 

§1 
[Przedmiot umowy]  

1. Przedmiotem umowy jest : 

a. dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości 

określonej w *załączniku nr  ……. do siwz, o wartości wskazanej w § 10 ust. 1 umowy wraz z  

zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego oraz  

b. dzierżawa jednego aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz do pomiaru cząstkowej rezerwy 

przepływu, zwanego dalej „aparatem“ wraz z obsługą serwisową zgodnie z § 10 ust. 1 umowy.  

          *
( zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi 

pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 3. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy lub wartość brutto umowy może 

ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego. 

 

§2 
[ oświadczenia Wykonawcy w zakresie dostaw ]  

1. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa 

wyrobu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli 

dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy), producent. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczać dane wymienione w zdaniu poprzednim na odpowiednim nośniku elektronicznym 

umożliwiającym przeniesienie tych danych do systemu komputerowego. 

2. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne 

świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na 

każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał. 

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym 

dokumencie dostawy. 

 



 
 

74 

§ 3 
[ organizacja dostaw w ramach składu konsygnacyjnego ]  

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do przechowywania konsygnacyjnego towar w ilości wymienionej w 

załączniku nr 2A do siwz - Formularzu początkowego stanu zapasów. 

2. Towar oddany w skład konsygnacyjny, wymieniony w załączniku nr 2A do siwz (20% ilości podanej w siwz do 

części), dostarczony zostanie przez Wykonawcę w terminie *…. dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.  

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

3. Przyjęcie przez Zamawiającego towaru na stan składu konsygnacyjnego zostanie potwierdzone stosownym 

dokumentem magazynowym lub protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony. 

4. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w zapas konsygnacyjny według własnych potrzeb. 

5. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i 

przesłania mu karty ewidencji towaru w formie pisemnej, faksowej lub mailowej. 
6. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład 

konsygnacyjny poprzez dostawę towaru według załącznika nr 2A do siwz. Dostawa towaru nastąpi w terminie 

*…. dni roboczych od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5. 

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

7. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub  jego    

podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania 

obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy  lub w treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej 

wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się 

do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego. 
 

§ 4 
[miejsce spełnienia dostawy]  

1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia w godz. 8
00

 - 14
00

, 

zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: skład 

konsygnacyjny w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej mieszczącej się w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek. 

3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości 

opakowań zbiorczych. 

§ 5 
[ dzierżawa aparatu ] 

1. Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy wydzierżawić Zamawiającemu jeden aparat wraz z 

kompletnym wyposażeniem umożliwiającym właściwe i zgodne z jego przeznaczeniem wykonywanie 

ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu, zwany dalej 

„aparatem”zgodnie z załącznikiem nr 2B do siwz.  

 

Aparat Nazwa handlowa, model Aparatu Producent Aparatu 

 1 aparat 

 
2. Wykonawca oświadcza, iż: 

a. przedmiot dzierżawy jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty; 

b. jest upoważniony do dysponowania aparatami na warunkach określonych w siwz oraz niniejszej umowie. 

3. Zamawiający :  

a. nie może oddać aparatu do używania osobom trzecim, 

b. jest zobowiązany używać aparat zgodnie z jego przeznaczeniem i dostarczonymi przez Wykonawcę 

zaleceniami dotyczącymi obsługi, 

c. jest zobowiązany nie dokonywać jakichkolwiek napraw, zmian itp. w aparacie oraz niezwłocznie 

zawiadamiać Wykonawcę o każdym jego uszkodzeniu lub awarii. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie, spowodowane używaniem aparatu niezgodnie z zaleceniami, o których mowa w ust. 3 lit.b. 

5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące 

nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie aparatu. 

 

§ 6 
[ dostawa aparatu ] 

1. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy dostarczy i zainstaluje przedmiot dzierżawy. 

Miejsce dostawy i instalacji: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, ul. 
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Wieniecka 49 we Włocławku na co najmniej 1 dzień przed jej terminem – kontakt z Kierownikiem Pracowni 

Kardiologii Inwazyjnej lek. Krzysztof Grzesik, tel. 54 412-94-79. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi aparatu, na zasadach określonych w 

§ 9 niniejszej umowy.  

3. Przekazanie aparatu Zamawiającemu po dostawie i instalacji oraz przeprowadzeniu szkolenia nastąpi na 

podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez obie Strony umowy.  

4. Obowiązek ubezpieczenia aparatu w okresie obowiązywania umowy spoczywa na Wykonawcy. 

5. W terminie 14 dni od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze aparat na swój koszt, co 

potwierdzone zostanie protokołem.  

6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy w zakresie dotyczącym dzierżawy i uprawionymi do 

podpisania protokołu odbioru są:  

a/ ze strony Zamawiającego: Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej lub osoba zastępująca tel. 54 412-94-

79. 

b/ ze strony Wykonawcy: ……………………………………… tel. …………………………………………. 

 

§ 7 
[ gwarancja]  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 – miesięcznej gwarancji na wydzierżawiony aparat. 

2. Bieg gwarancji liczony jest od chwili dokonania uruchomienia aparatu.  

 
§ 8 

[serwis gwarancyjny]  
1. Serwis gwarancyjny zwany dalej, „Serwisem” świadczony będzie przez …………………………………………………. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować właściwy stan techniczny urządzenia przez cały okres 

eksploatacji. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania pełnego serwisu, w tym m.in. przeglądów, 

konserwacji, oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą aparatu dzierżawionego aparatu w 

okresie trwania umowy w terminach i w zakresie wymaganym przez producenta. Koszt takiego serwisu ujęty 

jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 10 ust. 1 lit. c umowy ( czynsz dzierżawny ). Najpóźniej w 

dacie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dotyczącego dzierżawionego aparatu, Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy 

oferowanego sprzętu.  

3. Ustala się czas reakcji serwisu na 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane będzie 

przez Zamawiającego w formie telefonicznej, faksowej lub mailowej.  

4. Serwis jest zobowiązany usunąć bezpłatnie wadę lub uszkodzenia sprzętu nie później niż w ciągu 48 godzin 

od zawiadomienia o zaistniałej awarii.  

5. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 48 godzin, Wykonawca jest zobowiązany 

udostępnić Zamawiającemu urządzenie „zastępcze” na czas naprawy właściwego dzierżawionego urządzenia, w 

celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w 

siedzibie Serwisu transport aparatu odbywa się na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku sytuacji określonej w ust. 4 i 5 zostanie pozbawiony możliwości 

udzielania świadczeń zdrowotnych przez dłuższy czas niż 48 godzin i będzie zmuszony zlecić ich 

przeprowadzanie innemu podmiotowi lub wydzierżawić aparat od innego podmiotu, Wykonawca zobowiązany 

jest do pokrycia kosztów, jakie poniósł w związku z tym Zamawiający.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania dzierżawionego aparatu zgodnie z ich przeznaczeniem i 

wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.  

8. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić dzierżawiony aparat po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym 

ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. 

9. W przypadku ewentualnego uszkodzenia lub awarii aparatu, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie 

powiadomić o tym zdarzeniu Wykonawcę. 

§ 9 
[szkolenie]  

Wykonawca przeprowadzi szkolenie min. 5 osób w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu. Szkolenie zostanie 

przeprowadzone po zamontowaniu i uruchomieniu aparatu. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia 

ujęte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 10 ust. 1  niniejszej umowy ( czynsz dzierżawny). 

Przeprowadzenie szkolenia potwierdzone zostanie w protokole odbioru aparatu. 

 

 

 

 

 



 
 

76 

§ 10 
[wartość umowy]  

1.  Ogólna wartość umowy stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 1 aparatu w okresie 12 miesięcy oraz 

wartości dostaw towarów w okresie 12 miesięcy określonych w Formularzu asortymentowo- 

cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz w części nr 3, mianowicie :  

a. wartość dostaw towarów  przez okres 12 miesięcy : 
netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 

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

b. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu za 1 miesiąc wynosi : 
netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 

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

c. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu przez okres 12 miesięcy  

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

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

d. Ogólna łączna wartość umowy ( suma wartości z lit. a i c ) :  
netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 

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

2.  Czynsz dzierżawny obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej dzierżawionego 

aparatu – w tym : przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową 

obsługą aparatu. 

3. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz 

asortymentowo-cenowy/Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz - w części nr 3, nazwa 

handlowa, model aparatu oraz producent aparatu określa załącznik nr 2B do siwz. 

4. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 lit. 

a-e umowy.  

5.  Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  

przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w 

szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.  

 

§ 11 
[ okres obowiązywania umowy]  

1. Umowa obowiązuje od ……….…………..r. do ………………………r., (12 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy w 

części dotyczącej dostawy ), z zastrzeżeniem ust. 2 .  

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia 

Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie w § 10 ust. 1 lit. a. 

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości dostaw towarów w okresie 12 miesięcy w terminie 

wskazanym w § 11 ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej 

wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w § 11 ust. 1. 

4. Umowa w części dotyczącej dzierżawy aparatu – obowiązuje do upływu okresu dzierżawy, który wynosi 12 

miesięcy od dnia protokolarnego przekazania aparatu, z tym, że w przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 2, 

umowa w zakresie dzierżawy aparatu także wygasa tudzież dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu, 

zgodnie z postanowieniami ust. 3, tak by data zakończenia obowiązywania umowy dla dostawy oraz dzierżawy 

była identyczna.  

§ 12 
 [rozliczenia]  

1. Rozliczenia za wykonanie dostaw oraz dzierżawę aparatu będą następowały na podstawie odrębnych faktur, 

mianowicie na podstawie faktury, wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu 

przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego oraz odrębnie faktury miesięcznej za dzierżawę 

aparatu. Niniejsze rozlicznie nastąpi pod warunkiem, że Zamawiający nie będzie wnosił zastrzeżeń związanych z 

dostawą lub dzierżawą aparatu, a także związanych z treścią wystawionej faktury.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę towarów w terminie *……. dni od dnia dostarczenia 

prawidłowej faktury do Zamawiającego. 

      *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

3. Czynsz dzierżawy płatny będzie z dołu w terminie  …..   dni od daty otrzymania faktury, przy czym faktury 

wystawiane będą na koniec miesiąca kalendarzowego, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę 

Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niepełnego miesiąca dzierżawy czynsz 

dzierżawny zostanie obliczone proporcjonalnie do ilości dni dzierżawy w danym miesiącu.  

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób 

trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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6. Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego dokonać innych czynności prawnych z osobą 

trzecią, których przedmiotem są zobowiązania Zamawiającego  wynikające z umowy, w tym przejęcie długu 

Zamawiającego przez osobę trzecią, przystąpienie do długu Zamawiającego przez osobę trzecią, poręczenie 

przez osobę trzecią za zobowiązania Zamawiającego. 

7.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek 

z o.o.).  

§ 13 
[osoby do kontaktu]  

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 

niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest...........  tel. ………. lub osoba zastępująca. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania 

nadzoru nad realizacją umowy jest lek. Krzysztof Grzesik - Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 
tel. nr 54 412 94 79 lub osoba zastępująca.  
 

 

§ 14 
[wykonanie zastępcze] 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po 

terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność 

zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu. 

2.  Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy w terminie określonym w 

umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w 

Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez 

obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie. 

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się 

wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy 

ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną 

towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary - w terminie 14 dni od 

daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

§ 15 
[zasady reklamacji towaru] 

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego 

odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego 

wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy 

kwestionowanego towaru i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 13 faksem, najpóźniej w dniu, w 

którym upływają 3 dni robocze, a w przypadku jej uznania za zasadną do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 

dni roboczych.  

Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie w zdaniach 1-2, 

Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej. 

2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową. 

3. W przypadku zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie z winy Wykonawcy i nieuzgodnionych z 

Zamawiającym lub ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto każdej 

części dostawy obarczonej zwłoką lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności 

wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto 

dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 

umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W przypadku powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, 

nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz naliczenia kary umownej w wysokości 5% 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 10 ust. 1 umowy. 

                                                                                              § 16 
[forma zmiany umowy] 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 
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§  17 
[podstawy do zmiany umowy] 

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 

a. nastąpi obniżenie ceny; 

b. nastąpi zwiększenie rabatu; 

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto 

w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki 

podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 

stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji; 

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z 

konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej 

niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za 

pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony 

Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji 

art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności 

zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia 

spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp; 

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 

jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może 

nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek 

Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku 

wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy 

wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu 

jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp; 

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; 

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy 

może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 

2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy 

zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub 

zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane 

w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została 

podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa 

powyżej.   
3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 

a) łączna ewentualna zmiana wartości zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w 

ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 

c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
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• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 

d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy 

skutkujących: 

a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 

b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w 

tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; 

c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie 

w umowie; 

d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; 

e) zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 

Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, 

oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.   

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega 

unieważnieniu. 

§ 18 
[ postanowienia końcowe]  

1.Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016r. poz. 

831,996,1020) oraz Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 211) 

3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia 

będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Integralną część umowy stanowi: 

a/ Formularz asortymentowo - cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do siwz, 

b/ Formularz początkowego stanu zapasów - załącznik nr 2A do siwz,  

c/ Formularz Parametrów Techniczno – Funkcjonalnych – załącznik 2B do siwz, 

  

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

..................................................  
(pieczęć nagłówkowa) 

 

 

 

..................................................  
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

................................................ 
( pieczęć nagłówkowa) 

 

 

 

..................................................  
(pieczęć kierownika jednostki) 
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Załącznik Nr 6  
 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP/62/2017 

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

          ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 

 

 

Wykaz wykonanych dostaw 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz 
dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy 
przepływu” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego 

Popiełuszki we Włocławku w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w 

zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co 

najmniej 1 dostawę do każdej z części w zakresie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum 

PLN brutto wymienionych w rozdziale VII ust. 1 pkt 3, w ramach jednego kontraktu, z podaniem ich 

wartości, dat wykonania oraz odbiorów wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie : 
 

l.p. Nazwa i adres Zleceniodawcy Nazwa dostarczanego 
asortymentu 

Termin 
wykonania 

Warto ść zamówienia  
 brutto [PLN] 

 

1. 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. 

 

 

 

 

 

   

 

3. 

 

 

 

 

 

   

itd. 
 

......................................................... 
                                                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie.  

 

......................... , dnia .................. 2017 r. 
         ( miejscowość )   
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Załącznik Nr 7 
 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP/62/2017 

 

………………………………………. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w 

trybie przetargu nieograniczonego na : „Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 
oraz dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy 
przepływu” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, oświadczam/y, że 

podmiot, który reprezentuję: 

 

1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 

831,996,1020) ∗ 

2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 

831,996,1020) , w skład której wchodzą poniższe podmioty:∗ 

 

 

Lp.  Nazwa podmiotu Adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 

3. 
 

 

 

4. 
 

 

 

 

UWAGA! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – rozumie  się przez to wszystkich przedsiębiorców, 

którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 

również  tego przedsiębiorcę. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk. 

 

  

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

(miejscowość i data)                                                                                    podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych    
                                                                                                                          do występowania w  imieniu wykonawcy) 

 

 

∗ Niewłaściwe skreślić



















 


