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ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 

ul. Leśna 22 

37-300 Leżajsk 

NIP 816-14-52-585 

REGON 000306650 

tel. (17) 240 47 24 

e-mail: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl 

adres strony internetowej: www.spzoz-lezajsk.pl  

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku: 7:00-14:35. 

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu  

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp. 

2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego stosuje sie przepisy ww. ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.). 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu 

medycznego”. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9. 

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 47 części i obejmuje przeglądy techniczne: 

1)  Część nr 1: Sterylizator Trans Smart wraz ze stacją 

2)  Część nr 2: Respirator Osiris 2, MONNAL T60 

3)  Część nr 3: Myjnie endoskopowe 

4)  Część nr 4: Scaner Classic CR System Classic, Scnaer Elite 

5)  Część nr 5: Respirator Raphael 

6)  Część nr 6: Respiratory Engström Pro GE 

7)  Część nr 7: Respiratory PARAPAC 

8)  Część nr 8: Respirator 8400 STI KJH01245 Bird 

9)  Część nr 9: Respirator Base mini II 10475 Weinmann 

10)  Część nr 10: Inkubatory zamknięte Atom, aparat do wspomagania oddychania FABIAN 

11)  Część nr 11: CPAP Neopuff, CPAP- bąbelkowy 

12)  Część nr 12: Respirator Ambu Matic 

13)  Część nr 13: Stymulator nerwów 

14)  Część nr 14: Hemofiltrator FAST 

15)  Część nr 15: Defibrylatory Lifepak, urządzenie do automatycznego masażu serca Lucas 

16)  Część nr 16: Defibrylator PIC 

17)  Część nr 17: Defibrylator CU-ER5, defibrylator Bene Heart D3 

18)  Część nr 18: Defibrylator M-Series 

19)  Część nr 19: Diatermia 

20)  Część nr 20: USG HD11XEUS2 

21)  Część nr 21: USG GE 

22)  Część nr 22: USG TOSHIBA 

23)  Część nr 23: RTG – przyłóżkowy MobileArtECo 

24)  Część nr 24: RTG – przyłóżkowy BASIC 

25)  Część nr 25: Aparat RTG - ramie C 

26)  Część nr 26: Aparat EEG ELM-DTS42, aparat EMG SUMMIT 

27)  Część nr 27: Mammograf Sophie Classic 
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28)  Część nr 28: Pompa powietrza MU-1, źródło światła, procesor wideo, pompa wodna, ssak 

endoskopowy, monitor medycznych, wózek endoskopowy, wózek kompletny 

29)  Część nr 29: Videogastroskop, bronchoskop wideo, gastroskop wideo, kolonoskop  wideo 

30)  Część nr 30: Detektor tętna 

31)  Część nr 31: KTG Sonicard Team 

32)  Część nr 32: KTG Avalon 

33)  Część nr 33: Pompy infuzyjne, podgrzewacz płynów infuzyjnych 

34)  Część nr 34: Wieża Laparoskopa, Histeroskop 

35)  Część nr 35: Koncentrator tlenu Krober 

36)  Część nr 36: Myjnia do narzędzi, do kaczek i basenów 

37)  Część nr 37: USG 

38)  Część nr 38: Artroskop – tor wizyjny 

39)  Część nr 39: Artroskop 

40)  Część nr 40: Rejestratory ciśnieniowe, holterowskie, EKG 

41)  Część nr 41: Cieplarka DNP, laboratory Incubator 

42)  Część nr 42: Ergometr + rower Sicard, próba wysiłkowa z bieżnią, lampy do fototerapii, 
Wiertarki chirurgiczne, amnioskop, pompa infuzyjna 2-strzykawkowa, lampa 

terapeutyczna 

43)  Część nr 43: Kolposkop AC 

44)  Część nr 44: Tonometr z Pachymetrem 

45)  Część nr 45: Videolaryngoskop 

46)  Część nr 46: Pompy do żywienia dojelitowego 

47)  Część nr 47: Stanowisko do resuscytacji, promiennik podczerwieni 

4. Wykonawca może składać ofertę na wszystkie lub wybraną część. Nie dopuszcza się składania 

ofert częściowych w obrębie poszczególnych części (tj. na pozycje). 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 2 do 48 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część oferty. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności w zakresie realizacji zamówienia powinny być 

wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1040, z późn. zm.). 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji 

przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności: prace serwisowe urządzeń 

medycznych. 

9. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców/dalszych podwykonawców, za pomocą 

których będzie realizowany przedmiot umowy. 

10. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji umowy kontrolować spełnienie przez Wykonawcę 

wymagań określonych w ust. 5. W ramach kontroli Zamawiający w każdym czasie w okresie 

realizacji umowy może żądać od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedłożenia w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni według własnego wyboru: 

a) pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy jest wykonywany przez 

osoby będące pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie 

tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane  przez przepisy ww. 

ustawy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy,  

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopi umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności objęte przedmiotem umowy,  wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
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adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

 

W celu ułatwienia sprawdzania ofert, jeżeli Wykonawca przesyła ofertę (formularz ofertowy 

i formularze cenowe) w formacie pdf Zamawiający prosi o dołączenie również formy edytowalnej. 
 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji zamówienia: 

1) 23.01.2021 r. – 22.01.2022 r. – część nr 29; 

2) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – pozostałe części. 

 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

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

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 

ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

2. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, 

że dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego: 

a) w zakresie części nr od 1 do 40 co najmniej jedną osobą, która będzie realizować 

przedmiot zamówienia, posiadającą szkolenie serwisowe na konkretny model 

aparatu/urządzenia przeprowadzone przez producenta lub inny podmiot szkolący 

upoważniony przez producenta przedmiotowego urządzenia potwierdzone imiennym 

certyfikatem; 

b) w zakresie części nr od 41 do 47 co najmniej jedną osobą, która będzie realizować 

przedmiot zamówienia, posiadającą minimum 12 miesięczne doświadczenie 

w serwisowaniu przedmiotu zamówienia. 

2) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 

1b pkt 1 i 2 ustawy Pzp. 

3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SIWZ. 

5) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 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 - składane wraz z ofertą. Wzór stanowi załącznik nr 10. 

6) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe 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 pkt 1 ustawy Pzp. 

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe o którym mowa w ppkt. 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ppkt 2 a, b. 

8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

9) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt. 2 ppkt. 1 SIWZ. 

3. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania: 

1) zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie 

przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

2) zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania 

o udzielenie zamówienia wykonawcę 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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 

r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

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

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 

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

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. Dopuszcza się udział w postępowaniu grup wykonawców (konsorcjum). 

 

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU  

1. WRAZ Z OFERTĄ w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez 
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zamawiającego w Rozdziale V pkt 3 oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale V pkt 2 – załącznik nr 49. 

 

2. NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp): 

 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 

2) 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 – wzór 

oświadczenia Zamawiający zamieści na stronie internetowej wraz z informacjami z otwarcia 

ofert. 

 

Uwaga:  

Ww. oświadczenie tj. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, składa w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego - (po otwarciu ofert) - 

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm 

oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 

3. NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp): 

 

1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 50. 

 

4. NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w celu potwierdzenia, że oferowane usługi 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp):  

 

1) oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 51, że posiada: 

a) określone przez producenta aparatury/sprzętu kopie aktualnej dokumentacji technicznej, 

instrukcji serwisowych, wykazy czynności serwisowych przedmiotu zamówienia, które 

przedłoży Zamawiającemu na każde jego żądanie; 

b) kody serwisowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

dana aparatura/sprzęt tego wymaga; 

c) niezbędne zaplecze techniczne tj. urządzenia i materiały potrzebne do prawidłowego 

wykonania przeglądów serwisowych. 

 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 1 składa dokument 

wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) 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 
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mowa w ust. 1, 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 wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

6. Zasady składania dokumentów 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli 

Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub 

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

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

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

2016 r. poz. 352). 

2) W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub 

dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w 

którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności 

oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych 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).  

3) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty i załącza do oferty.  

4) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

7. Zamawiający, na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a 

następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Tradycyjny sposób komunikacji z Zamawiającym: 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, pytania oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, 

przedłużenia terminu związania ofertą, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych 

w Rozdziale VI (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną 

(oryginał). 

2. Ww. informacje przekazywane będą: 

1) pisemnie na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 

Leżajsk, ul. Leśna 22 z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych lub Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 20, I piętro, 

pokój nr 12 (Budynek Administracji); 

2) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl; 

3. Zamawiający dopuszcza przekazanie przedłużenia terminu związania ofertą oraz oświadczeń 

i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, iż 

oryginały dotrą do Zamawiającego w ciągu 2 dni po wymaganym terminie.  

mailto:zamowienia@spzoz-lezajsk.pl
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4. Zaleca się, aby Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiającego posługiwał się 

znakiem sprawy określonym w SIWZ. 

5. Przesłane informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 

przed upływem terminów określonych w ustawie Pzp. 
6. Za skuteczne przekazanie informacji wymienionych w pkt. 1 niniejszego rozdziału uznaje się 

wyjście informacji ze skrzynki e-mail Zamawiającego. 

7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują informacje wymienione w pkt 1 niniejszego 

rozdziału przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8. W przypadku, kiedy wiadomość, która dotrze do adresata jest nieczytelna, należy ten fakt 

natychmiast zgłosić nadawcy. 

 

2. Elektroniczna komunikacja z Zamawiającym: 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 

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

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 

się numerem postępowania: DZP-380-26/2020.  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 

do komunikacji.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej wraz z dokumentacją 

postępowania. Wykonawca może również pobrać klucz publiczny ze strony systemu 

miniPortal w zakładce „Lista wszystkich postępowań”. 

7. Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia: 

1) pytania należy kierować zgodnie z instrukcjami określonymi w pkt. 1;  

2) zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na 

adres: poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl; 

3) treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia 

należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego 

uzupełnieniami i zmianami. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) w sprawach proceduralnych: Bogumiła Mahunik, Małgorzata Nazar  

2) w sprawach merytorycznych: Krzysztof Grabarz, Tomasz Moskal 

 e-mail: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl  

 

 

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia@spzoz-lezajsk.pl
mailto:zamowienia@spzoz-lezajsk.pl
mailto:zamowienia@spzoz-lezajsk.pl
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ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Składnie ofert w tradycyjny sposób: 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie „za 

zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz 

okres, na który zostało udzielone. 

7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w 

ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej oraz podpisanie poprawki.  

9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

10. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony. 

11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne 

opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

 

Oferta na „Wykonanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego” 

„Znak sprawy DZP- 380-26/2020” 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę wykonawcy składającego ofertę. 

 

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

14. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie 

lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty na  

„Wykonanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego” 

„Znak sprawy DZP- 380-26/2020” 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 

oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy. 
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15. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w 

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o zmianie oferty na  

„Wykonanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego” 

„Znak sprawy DZP- 380-26/2020” 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy. 

 

16. 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. W takim przypadku Wykonawca oznacza 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie 

udostępniać”. Muszą być zabezpieczone w sposób gwarantujący zachowanie ich w poufności i 

nie mogą być trwale spięte z jawną częścią oferty. Wykonawca nie może zastrzec nazwy 

(firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, okresów gwarancji zawartych 

w jego ofercie. 

17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

2. Elektroniczna składanie ofert: 

1. Ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, formularz oferty wg wzoru 

zamieszczonego w dalszej części niniejszej SIWZ wraz z załączonymi dokumentami, składa 

się pod rygorem nieważności w języku polskim, elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal.  

3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, e-mail, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

4. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

5. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, 

na który zostało udzielone. 

6. Oferta winna być sporządzona formacie danych: .doc, .docx, .xlsx, pdf. Sposób złożenia 

oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.  

7. Ofertę należy złożyć w oryginale oraz w języku polskim. 

8. Pliki stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

9. W celu ułatwienia sprawdzania ofert, jeżeli Wykonawca przesyła ofertę (formularz ofertowy 

i formularze cenowe) w formacie pdf Zamawiający prosi o dołączenie również formy 

edytowalnej. 

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby 

nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.  

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert 

niezależnie od wyniku postępowania.  

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o 

ile są znane na etapie sporządzania oferty.  
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15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

16. W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub 

wycofać ofertę. Wykonawca przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ może 

wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty.  

17. Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko 

jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje 

wycofanie oferty poprzedniej. Wycofanie oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał 

możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w 

postępowaniu.  

18. Wykonawca przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ może przed upływem 

terminu składania ofert wycofać ofertę.  

19. Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

 

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  (KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo z uwzględnieniem uwag wskazanych w Rozdziale X pkt 6 niniejszej SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

wskazane w Rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty 

i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI pkt 2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w formularzu 

ofertowym – załącznik nr 1 należy wskazać podmioty (Wykonawców) składających ofertę 

wspólną (pełne nazwy i adresy siedzib). 

 

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce składania ofert:  

1) w wersji papierowej (tradycyjnie): Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 20, I piętro, pokój nr 12 (Budynek Administracji); 

2) w wersji elektronicznej: ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami 

i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Po upływie terminu złożenie oferty na miniPortalu nie będzie możliwe.  

2. Termin składania ofert: 13 listopada 2020 r. do godz. 08:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku,               

37-300 Leżajsk, ul. Leśna 20, I piętro, pokój nr 12 (Budynek Administracji) 13 listopada 2020 r. 

o godz. 08:15. 

4. Otwarcie ofert złożonych elektronicznie nastąpi za pośrednictwem mini portalu poprzez użycie 

aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini portalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie 

i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert. 

7. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. 

Zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

internetowej w formie protokołu informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

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

w ofertach. 
 

Uwaga!!! Należy złożyć tylko jedną ofertę w sposób tradycyjny (w wersji papierowej) lub 

elektronicznie. 

 

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. 

Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT. 

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie  PLN. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę roboty budowlanej, 

której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty 

podatku. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny. 

2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

1) kryterium „Cena”:  

a) znaczenie kryterium – 100.00 pkt 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”: 

 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem: 

Lcena = (Cmin/C) x 100.00 pkt  

 

gdzie: 

Lcena – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 

Cmin – cena w ofercie z najniższą ceną 

C – cena w ofercie ocenianej 

 

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy Pzp. 

2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy przedkłada: 

1) imienny certyfikat osoby, która będzie wykonywać przedmiot zamówienia potwierdzający 

przeszkolenie serwisowe wystawiony przez producenta lub inny podmiot szkolący 

upoważniony przez producenta przedmiotowego zamówienia – dotyczy części nr od 1 do 34; 

2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 

3) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana; 
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ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonywania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 52. 

ROZDZIAŁ XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W 

TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 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 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - 

w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

11. W sprawach nie uregulowanych w Rozdziale XVIII w zakresie wniesienia odwołania i skargi 

mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAMAWIAJĄCY:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 

ul. Leśna 22 

37 – 300 Leżajsk 

 

Znak sprawy: DZP-380-26/2020 

 

 

Nazwa wykonawcy/ów: ………………………………………………………………..……...…....…… 

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

Adres/siedziba wykonawcy/ów: ………………………………………………………………........…… 

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

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………….. 
(jeżeli inny niż powyżej lub w przypadku oferty składanej przez konsorcjum) 

tel.………………………… adres poczty elektronicznej: ……..……………………………………… 

adres skrzynki podawczej ePuap:……..…………………………………………………………..…… 

NR REGON: …………….…… NR NIP:.………..………………… NR KRS …………...…….…… 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ogłoszonym zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

składamy ofertę obejmującą „Wykonanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego” 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku oraz oferujemy wykonanie 

zamówienia zgodnie z załączonymi formularzem/ami cenowym/i. 

 

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że postanowienia zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 52) oraz ewentualne 

zmiany zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. *Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem:  TAK,    NIE.  
*Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów euro. 
Małe przedsiębiorstwo  - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów euro. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 

mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

euro. 

5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

 sami 

 *przy udziale podwykonawcy/ów zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp. Firma podwykonawcy 
Część zamówienia powierzona podwykonawcom 

(krótki opis) 

1.   

…   
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Jeżeli Wykonawca nie poda żadnej informacji w punkcie 5, Zamawiający potraktuje to jako 

informację, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia 

podwykonawcom. 

*Uwaga: Jeżeli Wykonawca przy spełnianiu warunku określonego w SIWZ Rozdział V pkt 2.1a)  

(osoba, która będzie realizować przedmiot zamówienia) będzie powoływał się na potencjał 

innego podmiotu (tj. inny podmiot udostępni ww. osobę), należy wpisać go jako podwykonawcę 

i załączyć zobowiązane określone w załączniku nr 53 oraz odpowiednio uzupełnić oświadczenie 

załącznik nr 49. 

6. Oświadczamy, że wybór oferty:  

 NIE BĘDZIE 

 BĘDZIE  

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Obowiązek podatkowy powstanie w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności 

od przedmiotu zamówienia): …………………… Wartość towaru/usług (w zależności 

od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to……….. zł 

netto. 
Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, 

tj. w przypadku: 
a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

b) mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 
ofertowych podatku VAT. 

7. W przypadku wyboru naszej oferty poniżej podajemy niezbędne informacje potrzebne 

do sporządzenia umowy: 

1) numer faksu oraz adres e-mail, na który będą składane zlecenia: 

a) fax…………………………………  

b) e-mail……………………………... 

2) numer faksu oraz adres e-mail, na który będą składane reklamacje: 

a) fax…………………………………  

b) e-mail……………………………... 

3) numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonaną usługę …………………………………………………….……...……………...…… 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

9. Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych stronach 

 

 

Załącznikami do oferty są: 

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

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

 

Miejsce i data ................................ 
 

 

 

……………………………………………….. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

                                                 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 
      

FORMULARZ CENOWY 

          
Część nr 1 

        

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm 
Zapotrzebo

wanie 

 Cena 

jednostkowa netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
Sterylizator 

Trans Smart 

wraz ze stacją 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Sterylizator parowy ze stacją uz. wody Trans Smart 

S330 TR-330-CM07-180315-01 GETTINGE 

Centralna 

Sterylizacja 
przegląd 1   

   

2 Filtr nr kat. 6032250000 szt 1   
   

3 Uszczelka drzwi nr kat. 6032200003 szt 2   
   

Razem - liczba 
     

          

          

          

          

      

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

      

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

      

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 3 
      

FORMULARZ CENOWY 

Część nr 2 
        

Lp. Opis elementów składowych zamówienia   Jm 
Zapotrzebo

wanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna 

brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
Respirator 

Osiris 2 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Respirator Transportowy Osiris2  E-0888 Taema – 

Medical System 
SOR przegląd 1   

   

2 Zestaw przeglądowy do Osiris 2 (filtr zimny, filtr bakteryjny) zestaw 1   
   

3 Akumulator do Osiris 2  szt 1   
   

4 
Respirator 

MONNAL 

T60 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Respirator Transportowy MONNAL T60 MT60-01376 

AIR LIQUIDE 
SOR przegląd 1   

   

5 Czujnik tlenu do Monnal T60 szt 1   
   

6 Filtr HEPA do Monnal T60 szt 1   
   

7 Uszczelka pod zastawką wydechową  do Monnal T60 szt 1   
   

8 
Respirator 

MONNAL 

T60 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Respirator MONNAL T60 MT60-01817 AIR LIQUIDE SOR przegląd 1   
   

9 Czujnik tlenu do Monnal T60 szt 1   
   

10 Filtr HEPA do Monnal T60 szt 1   
   

11 Uszczelka pod zastawką wydechową  do Monnal T60 szt 1   
   

12  
Respirator 

MONNAL 

T60 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Respirator MONNAL T60 MT60-04575 AIR LIQUIDE SOR szt 1   
   

 13 Filtr HEPA do Monnal T60 szt 1   
   

 14 Uszczelka pod zastawką wydechową  do Monnal T60 szt 1   
   

 15 
Respirator 

MONNAL 

T60 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Respirator MONNAL T60 MT60-04595 AIR LIQUIDE SOR szt 1   
   

 16 Filtr HEPA do Monnal T60 szt 1   
   

 17 Uszczelka pod zastawką wydechową  do Monnal T60 szt 1   
   

Razem – liczba   
   

          

          

      

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

      

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

      

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 4 
      

FORMULARZ CENOWY 

Część nr 3 
        

Lp.   Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Urządzenie Lokalizacja             

1 

Myjnia 

endoskopowa 

miniETD2 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Myjnia endoskopowa miniETD2 GA 14826438 

Olympus 
Zakład Endoskopii przegląd 1   

 
  

 

2 Komplet serwisowy mini ETD2 GA M9520985  komplet 1   
 

  
 

3 Filtr lampy UV UV141745 szt 1   
 

  
 

4 Uszczelka przyłącza zaworu w/p MUT00338 szt 1   
 

  
 

5 Uszczelka przyłącza zaworu ssania MUT00339 szt 1   
 

  
 

6 Uszczelka kanału biopsyjnego MUT00340 szt 1   
 

  
 

7 Zatrzask przyłącza zaworów w/p, ssania MUT00490 szt 2   
 

  
 

8 Zatrzask przyłącza kanału biopsyjnego MUT00491 szt 1   
 

  
 

9 Dren adapteru 3STD-GI MUT00228 szt 1   
 

  
 

10 Dren adapteru 3XMAJ-855 MUT00237 szt 1   
 

  
 

11 

Myjnia 

endoskopowa 

ETD 3 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Myjnia ETD 3 09111742 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
 

  
 

12 Komplet serwisowy ETD3 GA M9743234 komplet 1   
 

  
 

13 Filtr lampy UV UV141745 szt 1   
 

  
 

14 Uszczelka przyłącza zaworu w/p MUT00338 szt 2   
 

  
 

15 Uszczelka przyłącza zaworu ssania MUT00339 szt 2   
 

  
 

16 Uszczelka kanału biopsyjnego MUT00340 szt 2   
 

  
 

17 Zatrzask przyłącza zaworów w/p, ssania MUT00490 szt 4   
 

  
 

18 Zatrzask przyłącza kanału biopsyjnego MUT00491 szt 2   
 

  
 

19 Dreny adapteru 3STD-GI MUT00228 szt 2   
 

  
 

20 Dreny adapteru 3XMAJ-855 MUT00237 szt 2   
 

  
 

21 

Myjnia 

endoskopowa 

ETD 4 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Myjnia endoskopowa ETD-4 Basic GA 

15112502 Olympus 
Zakład Endoskopii przegląd 1   

 
  

 

22 Komplet serwisowy ETD4 GA  M9743234 komplet 1   
 

  
 

23 Filtr lampy UV UV141745 szt 1   
 

  
 

24 Uszczelka przyłącza zaworu w/p MUT00338 szt 2   
 

  
 

25 Uszczelka przyłącza zaworu ssania MUT00339 szt 2   
 

  
 

26 Uszczelka kanału biopsyjnego MUT00340 szt 2   
 

  
 

27 Zatrzask przyłącza zaworów w/p, ssania MUT00490 szt 4   
 

  
 

28 Zatrzask przyłącza kanału biopsyjnego MUT00491 szt 2   
 

  
 

29 Dreny adapteru 3STD-GI MUT00228 szt 2   
 

  
 

30 Dreny adapteru 3XMAJ-855 MUT00237 szt 2   
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31 Endoscan 2PL 662 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
 

  
 

32 
Endoskan 2PL+drukarka termiczna  ENDOSKAN 2PL 1102 

Olympus 
Zakład Endoskopii przegląd 1   

 
  

 

33 Zmiękczacz do wody AQA VISEO 11447776 BWT Zakład Endoskopii przegląd 1   
 

  
 

Razem – liczba   
 

  
 

          
          

          

          

      

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

      

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

      

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 5 
      

FORMULARZ CENOWY 

Część nr 4 
        

Lp. Opis elementów składowych zamówienia   Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Czynności serwisowe:  

sprawdzenie logów błędów (Service - Diagnostics – Error Log), sprawdzenie poprawności skanowania kasety, usunięcie kurzu z urządzenia, czyszczenie komputera, czyszczenie elektroniki, czyszczenie optyki, kolektora, 

PMT, PMT Board, czyszczenie podzespołu ładowania i przesuwania kaset, czyszczenie Extraction Bar, czyszczenie czytników kodów kreskowych: wewnętrznego i zewnętrznego, czyszczenie podzespołu lamp kasujących, 

wyczyszczenie i nasmarowanie podzespołu Slow scan, wymiana i instalacja elementów zawartych w zestawie PM, czyszczenie Monitora dotykowego, sprawdzenie poprawności skanowania kasety, kalibracja profili kaset 

co 12 miesięcy. 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 

Scaner 

Classic CR 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Scaner Classic CR System Classic 1000362 Carestream 

Health 
RTG przegląd 2   

   

2 

Zestaw PM - skład: 

1. SP7H5993 LIGHT SEAL - left-1 szt 

2. SP7H5992 LIGHT SEAL - right-1 szt 

3. SP7H4100 PLUSH - clamp bar-1 szt 

4. SP7H8571 PLUSH ASSEMBLY - left-1 szt 

5. SP7H8192 PLUSH ASSEMBLY - right-1 szt 

6. SP7H3991 LIGHT SEAL PLUSH - left-1 szt 

7. 1F5817 LIGHT SEAL PLUSH - right-1 szt 

8. SP6H6814 REAR CLIP ASSEMBLY-1 szt 

zestaw 1   
   

3 

Scnaer 

Elite 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Scnaer Elite 5000463 Carestream Health RTG przegląd 2   
   

4 

Zestaw PM - skład: 

1. SP7H5993 LIGHT SEAL - left-1 szt 

2. SP7H5992 LIGHT SEAL - right-1 szt 

3. SP7H4100 PLUSH - clamp bar-1 szt 

4. SP7H8571 PLUSH ASSEMBLY - left-1 szt 

5. SP7H8192 PLUSH ASSEMBLY - right-1 szt 

6. SP7H3991 LIGHT SEAL PLUSH - left-1 szt 

7. 1F5817 LIGHT SEAL PLUSH - right-1 szt 

8. SP6H6814 REAR CLIP ASSEMBLY-1 szt 

zestaw 1   
   

Razem – liczba   
   

    
   

   

    
   

   

    
   

   

      

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

      

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

      

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 6 
      

FORMULARZ CENOWY 

          
Część nr 5 

        

Lp. 
  

Opis elementów składowych zamówienia 
Jm Zapotrzebowanie 

 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna 

brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Respirator 

Raphael 

(przegląd + 

wymiana 

części) 

Respirator Raphael 1874 Hamilton Medical OIOM przegląd 1   
   

2 Akumulator szt 1   
   

3 Filtr kurzu 281264 szt 1   
   

4 Cela tlenu szt 1   
   

5 Mikrofiltry 279676    szt 2   
   

Razem – liczba   
   

          

          

          

          

      

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

      

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

      

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 7 
      

FORMULARZ CENOWY 

          
Część nr 6 

        

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 
 Cena 

jednostkowa netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 

Respirator 

Engström Pro 

GE (przegląd 

+ wymiana 

części) 

Respirator Engström Pro CBCP02132 GE Neurologia przegląd 1   
   

Filtr przeciwkurzowy Respiratora  szt 1   
   

Filtr przeciwkurzowy ekranu szt 1   
   

2 

Respirator 

Engström Pro 

GE(przegląd 

+ wymiana 

części) 

Respirator Engström Pro CBCQ00714 

GE 
OIOM przegląd 1   

   

Filtr przeciwkurzowy Respiratora  szt 1   
   

Filtr przeciwkurzowy ekranu szt 1   
   

3 

Respirator 

Engström Pro 

GE(przegląd 

+ wymiana 

części) 

Respirator Engström Pro CBCT02606 

GE 

Oddział 

Chorób 

Wewnętrznych 

i Kardiologii 

przegląd 1   
   

Filtr przeciwkurzowy Respiratora  szt 1   
   

Filtr przeciwkurzowy ekranu szt 1   
   

Razem - liczba   
   

          
          

          
          

      

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

      

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

      

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 8 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 7 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 
 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Respirator PARAPAC 200D 1710091 SMITHS SOR Karetka przegląd 1   
   

2 Respirator PARAPAC 2D 1003303 SMITHS SOR Karetka przegląd 1   
   

3 Respirator PARAPAC 200D 1202274 SMITHS SOR Karetka przegląd 1   
   

4 Respirator PARAPAC PLUS 310 2005582 SMITHS OIOM przegląd 1   
   

5 Respirator PARAPAC 200D 1106345 SMITHS SOR Karetka przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 9 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 8 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 
 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Respirator 8400 STI KJH01245 Bird 
Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Kardiologii 

przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 10 

      FORMULARZ CENOWY 

  
       Część nr 9 

       
Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Respirator Base mini II 10475 Weinmann OIOM przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 11 
      

FORMULARZ CENOWY 

           
Część nr 10 

         

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto 

kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna 

brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Inkubator zamknięty Atom 210 1426540 Atom Medical 
Oddział 

Dziecięcy 
przegląd 1   

   

2 Inkubator zamknięty Atom 1628936 Atom Medical 
Oddział 

Dziecięcy 
przegląd 1   

   

3 

Aparat Fabian    

(przegląd 

+wymiana 

części) 

Aparat do wspomagania oddychania FABIAN 

THERAPY AT20FC-0413 ACUTRONIC 
Noworodki przegląd 1   

   

Sensor tlenu szt 1   
   

Razem - liczba 
     

           

           

           

           

       

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

       

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

       

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 12 

      FORMULARZ CENOWY 

         Część nr 11 

       
Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 CPAP Neopuff 080505001441 Fisher&Paykel Noworodki przegląd 1   
   

2 
CPAP- bąbelkowy MR850ARU 100909092611 

Fisher&Paykel 
Noworodki przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 13 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 12 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Respirator Ambu Matic 006769/2009 Ambu SOR przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 14 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 13 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Stymulator nerwów HNS12 23.0379 BRAUN 
Blok 

Operacyjny 
przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 15 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 14 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Hemofiltrator FAST 2535 BRAUN OIOM przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 16 
      

FORMULARZ CENOWY 

Część nr 15 
       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                 

(liczba; bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Defibrylator Lifepak 20 38228514 Medtronic OIOM przegląd 1   
   

2 Defibrylator Lifepak 20e 46555835 PHYSIO-CONTROL 

Odział Chorób 

Wewnętrznych i 
Kardiologii 

przegląd 1   
   

3 Defibrylator Lifepak 12 13843577 Medtronic 

Odział Chorób 

Wewnętrznych i 
Kardiologii 

przegląd 1   
   

4 Defibrylator Lifepak 15 46447120 PHYSIO-CONTROL SOR Karetka przegląd 1   
   

5 Defibrylator Lifepak 15 44574968 PHYSIO-CONTROL SOR Karetka przegląd 1   
   

6 Defibrylator Lifepak 12/15 43965484 PHYSIO-CONTROL SOR Karetka przegląd 1   
   

7 Defibrylator Lifepak 15 43286328 PHYSIO-CONTROL SOR przegląd 1   
   

8 Defibrylator Lifepak 12 13843564 Medtronic SOR przegląd 1   
   

9 
Urządzenie do automatycznego masażu serca Lucas 2 

3016H289 PHYSIO-CONTROL 
SOR Karetka przegląd 1   

   

10 
Urządzenie do automatycznego masażu serca Lucas 3 

3016H289 PHYSIO-CONTROL 
SOR przegląd 1   

   

11 Defibrylator Lifepak 15 46543450 PHYSIO-CONTROL SOR przegląd 1   
   

12 Defibrylator Lifepak 15 46543153 PHYSIO-CONTROL SOR przegląd 1   
   

13 Defibrylator Lifepak 15 46542937 PHYSIO-CONTROL SOR przegląd 1   
   

14 Defibrylator Lifepak 15 46543270 PHYSIO-CONTROL SOR przegląd 1   
   

15 Defibrylator Lifepak 15 46542994 PHYSIO-CONTROL SOR przegląd 1   
   

16 Defibrylator Lifepak 15 46543375 PHYSIO-CONTROL SOR przegląd 1   
   

Razem - liczba   
   

         

         
         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 17 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 16 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 
 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Defibrylator PIC 40 90880 Welch Allyn 

Oddział 

Neurologiczny 

Udarowy 

przegląd 1   
   

2 Defibrylator PIC 40 90881 Welch Allyn 
Oddział 

Chirurgii 
przegląd 1   

   

3 Defibrylator PIC 40 90882 Welch Allyn 
Oddział 

Neurologiczny 
przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 18 

      FORMULARZ CENOWY 

         Część nr 17 

       
Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Defibrylator CU-ER5 S5H50D009 Paramedic 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Kardiologii 

przegląd 1   
   

2 
Defibrylator Bene Heart D3 EL-4A016791 

Mindray 

Oddział Leczenia 

Alkoholowych 

Zespołów 

Abstynencyjnych  

przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 



 

 34  

 

Załącznik nr 19 
      
FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 18 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 
 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
Defibrylator M-Series T09KII6540 

ZOOL 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Gastroenterologii 

przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 20 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 19 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
Diatermia ogólno-chirurgiczna ICC 300 10128-032 

Erbe 
Blok operacyjny przegląd 1   

   

2 Diatermia CIO 300D 11390901 Erbe Sala cesarkowa przegląd 1   
   

3 Diatermia 200 S ENDO CUT 11402039 Erbe 
Zakład 

Endoskopii 
przegląd 1   

   

4 Diatermia 200 S ENDO CUT 11402040 Erbe 
Zakład 

Endoskopii 
przegląd 1   

   

5 Diatermia elektrochirurgiczna ICC 200 D2768 Erbe 
Zakład 

Endoskopii 
przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 21 

      FORMULARZ CENOWY 

 
  

      Część nr 20 
 

      
Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 USG HD11XEUS2 1077339 Philips 
Oddział 

Dziecięcy 
przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 



 

 37  

 

Załącznik nr 22 

      FORMULARZ CENOWY 

         Część nr 21 

       
Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm 

Zapotrzebowani

e 

 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 USG Voluson E6 D52394 GE Por. Preluksacyjna przegląd 1   
   

2 USG VOLUSON 730 PRO A33517 GE 
Oddział 

Neurologiczny 
przegląd 1   

   

3 USG Vivid S5 0857VS5 GE 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Kardiologii 

przegląd 1   
   

4 USG Vivid E9 100013VE9 GE 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Kardiologii 

przegląd 1   
   

5 USG PREMIER 6040774WXO GE 
Oddział Chirurgii 

Ogólnej 
przegląd 1   

   

6 USG Logiq S7 LS7002301 GE 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Gastroenterologii 

przegląd 1   
   

7 USG T8 PRO 6009228WXO  GE SOR przegląd 1   
   

8 USG Logiq 400 CL 04190/38G255110 GE Blok operacyjny przegląd 1   
   

9 USG Voluson E6 D52368 GE Ginekologia przegląd 1   
   

Razem - liczba   
   

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 23 

      FORMULARZ CENOWY 

  
       Część nr 22 

       
Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 USG TUS-A400 WAB1552112 TOSHIBA RTG przegląd 1   
   

2 USG SSA-550A D1623326 TOSHIBA 
Poradnia 

Chirurgiczna 
przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 24 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 23 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 
 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
RTG – przyłóżkowy MobileArtECo MUX-10 

LYCFC7779001 SHIMADZU 
SOR przegląd 2   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 25 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 24 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 
 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
RTG – przyłóżkowy BASIC 100-30 005/05/00351 

Intermediacl 
RTG przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 26 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 25 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
Aparat RTG - ramie C ZEN 5000 ZEN-092401-

10513 Genoray 
Blok 

Operacyjny 
przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 27 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 26 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Aparat EEG ELM-DTS42 214081822 Elmiko 
Oddział 

Neurologiczny 
przegląd 1   

   

2 
Aparat EMG SUMMIT 19027205AA1216058 Cadwell 

inc. 

Oddział 

Neurologiczny 
przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 28 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 27 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 
 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Mammograf Sophie Classic S AKCHS33161 Planmed RTG przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 29 
      

FORMULARZ CENOWY 

Część nr 28 
       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm 
Zapotrzebo

wanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Pompa powietrza MU-1 7545603 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

2 Źródło światła CLV-190 7553252 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

3 Źródło światła CLV-190 7553259 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

4 Procesor wideo CV-190 7505399 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

5 Procesor wideo CV-190 7505039 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

6 Pompa wodna OFP-2 21503948 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

7 Pompa wodna OFP-2 21504158 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

8 Ssak endoskopowy KV-5 21513088 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

9 Ssak endoskopowy KV-5 21513609 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

10 
Monitor medycznych NDS Monitor Radince 24 15-

250655 Olympus 
Zakład Endoskopii przegląd 1   

   

11 
Monitor medycznych NDS Monitor Radince 24 15-

250635 Olympus 
Zakład Endoskopii przegląd 1   

   

12 Wózek endoskopowy WM-NP2 21517868 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

13 Wózek endoskopowy WM-NP2 21517636 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

14 Procesor wizyjny CV-165 7911482 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

15 Źródło światła CLE-165 7901249 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

16 
Monitor do videogastroskopu OEF-191 7925094 

Olympus 
Zakład Endoskopii przegląd 1   

   

17 Wózek kompletny ENDO WM-NP1 2913779 Olympus Zakład Endoskopii przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 30 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 29 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

Zamawiający wymaga wykonania przeglądów w siedzibie 

1 Videogastroskop GIF-Q165 2905489 Olympus 
Zakład 

Endoskopii 
przegląd 1   

   

2 Videogastroskop GIF-Q165 2107120 Olympus 
Zakład 

Endoskopii 
przegląd 1   

   

3 Videokolonoskop CF-Q165L 2204375 Olympus 
Zakład 

Endoskopii 
przegląd 1   

   

4 Bronchoskop wideo BF-1T180 2545473 Olympus 
Zakład 

Endoskopii 
przegląd 1   

   

5 Gastroskop wideo GIF-H185 2511425 Olympus 
Zakład 

Endoskopii 
przegląd 1   

   

6 Gastroskop wideo GIF-H185 2511460 Olympus 
Zakład 

Endoskopii 
przegląd 1   

   

7 Kolonoskop  wideo CF-H185L 2500599 Olympus 
Zakład 

Endoskopii 
przegląd 1   

   

8 Kolonoskop wideo CF-H185L 2500598 Olympus 
Zakład 

Endoskopii 
przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 31 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 30 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
Detektor tętna ES-100 minidop 209000BZZ00120000 

Hadeco 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Kardiologii 

przegląd 1   
   

2 Detektor tętna UDT-300 2010-C2860 Brael 
Oddział 

Ginekologiczny 
przegląd 1   

   

3 Detektor tętna UDT-300 2010-C2858 Brael Blok Porodowy przegląd 1   
   

4 Detektor tętna UDT-300 2010-C2859 Brael Blok Porodowy przegląd 1   
   

5 Detektor tętna UDT-300 2013-C2891 Brael 

Poradnia 

Specjalistyczna 

Ginekologiczna 

przegląd 1   
   

6 Detektor tętna płodu UDT-300SD 2583 Brael 

Poradnia 

Specjalistyczna 

Ginekologiczna 

przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 



 

 47  

 

Załącznik nr 32 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 31 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
KTG Sonicard Team 738XA0133702-10 Huntleigh 

Healthcare 

Poradnia 

Specjalistyczna 

Ginekologiczna 

przegląd 1   
   

2 
KTG Sonicard Team Care 738XA0133711-10 

Huntleigh Healthcare 

Oddział 

Ginekologiczny 
przegląd 1   

   

3 
KTG Sonicard Team 738XA01333553-10 Huntleigh 

Healthcare 
Blok Porodowy przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 33 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 32 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 
 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 KTG Avalon FM20 DE59046183 Philips Blok Porodowy przegląd 1   
   

2 KTG Avalon FM20 DE59046191 Philips Blok Porodowy przegląd 1   
   

3 KTG Avalon FM20 DE53007441 Philips Blok Porodowy przegląd 1   
   

4 KTG Avalon FM20 DE53007351 Philips Blok Porodowy przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 34 
      

FORMULARZ CENOWY 

Część nr 33 
       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Pompa infuzyjna AP-12 AP12/2029/04 Ascor 
Oddział 

Chirurgii 
przegląd 1   

   

2 Pompa infuzyjna AP-14 14-09275-2017 Ascor 
Oddział 

Chirurgii 
przegląd 1   

   

3 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+02501-2015 Ascor OIOM przegląd 1   
   

4 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+02502-2015 Ascor OIOM przegląd 1   
   

5 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+02503-2015 Ascor OIOM przegląd 1   
   

6 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+01881-2013 Ascor OIOM przegląd 1   
   

7 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+-03550-2018 Ascor SOR przegląd 1   
   

8 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+-03551-2018 Ascor SOR przegląd 1   
   

9 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+-03552-2018 Ascor SOR przegląd 1   
   

10 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+-03553-2018 Ascor SOR przegląd 1   
   

11 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+-03554-2018 Ascor SOR przegląd 1   
   

12 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+-03555-2018 Ascor SOR przegląd 1   
   

13 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+-03556-2018 Ascor SOR przegląd 1   
   

14 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+-03557-2018 Ascor SOR przegląd 1   
   

15 Pompa infuzyjna AP-24+ 24+-03558-2018 Ascor SOR przegląd 1   
   

16 Pompa infuzyjna AP-14 1403926/10 Ascor 
Oddział 

Neurologiczny 
przegląd 1   

   

17 Pompa infuzyjna Sep 21S B/3471/03 Ascor SOR przegląd 1   
   

18 Pompa infuzyjna Sep 21S B/3472/03 Ascor SOR przegląd 1   
   

19 
Podgrzewacz płynów infuzyjnych Animec AM-2S 

11331397 Ascor 
SOR przegląd 1   

   

20 Pompa infuzyjna AP14 1403924/10 Ascor Blok Porodowy przegląd 1   
   

21 Pompa infuzyjna AP14 1403921/10 Ascor Blok Porodowy przegląd 1   
   

22 Pompa infuzyjna AP14 1403923/10 Ascor Blok Porodowy przegląd 1   
   

23 Pompa infuzyjna AP14 1403920/10 Ascor Noworodki przegląd 1   
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24 Pompa infuzyjna AP14 1403922/10 Ascor Noworodki przegląd 1   
   

25 Pompa infuzyjna AP14 1403919/10 Ascor Noworodki przegląd 1   
   

26 Pompa infuzyjna AP-24+24+-02796-2016 Ascor Noworodki przegląd 1   
   

27 Pompa infuzyjna SEP 11S A/3120/99 Ascor 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Gastroenterologi

i 

przegląd 1   
   

28 Pompa infuzyjna AP-14 1403925/10 Ascor 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Gastroenterologi

i 

przegląd 1   
   

Razem - liczba      
          

 
   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 35 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 34 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 

Wieża Laparoskopa (Image1s H3-Link TC300 

sn.PR782463-P,Image1s Connect TC200 snRR783391-

P, Głowowica H3-2FI TH102 sn.OR990634-H,Xenon 

Nova 175 sn20131520,Electronic Endoflator 

sn.ZW30513-B, Hamou Endomat sn.26331020) KARL 

STORZ 

Blok 

Operacyjny 
przegląd 1   

   

2 

Histeroskop (Endoskopowa jednosktka wizyjna 

Telepack X TP200 sn.OR1395, Pompa ssąco-płucząca 

Hamou Endomat 26331020 sn.PR15440, Histeroskop 

Campo-Trophy z wyposażeniem) KARL STORZ 

Ginekologia przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 36 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 35 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Koncentrator tlenu Krober Aeroplus A515083809 Krober SOR przegląd 1   
   

2 Koncentrator tlenu Krober 74035010 Medizintechnik ZOL przegląd 1   
   

3 Koncentrator tlenu Krober A512112645 Medizintechnik ZOL przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 37 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 36 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 
 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Myjnia do narzędzi 2311 5567210 KEN Blok Porodowy przegląd 1   
   

2 Myjnia do kaczek i basenów 736 55579 KEN Blok Porodowy przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 38 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 37 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 USG SonoRex BB6082147 Medison 
Oddział 

Dziecięcy 
przegląd 1   

   

2 USG FAST F25009 Dramiński SOR przegląd 1   
   

3 USG DP-7 LM-53000570 MINDRAY 

Poradnia 

specjalistyczna 

Ginekologiczna 

przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 39 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 38 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
Artroskop – tor wizyjny Monitor Vision Elect HDTV 

VEH26060507 Stryker 

Blok 

Operacyjny 
przegląd 1   

   

2 
Artroskop – tor wizyjny Kamera 1288 HD 10I055364 

Stryker 

Blok 

Operacyjny 
przegląd 1   

   

3 
Artroskop – tor wizyjny źródło światła L900 106050184 

Stryker 

Blok 

Operacyjny 
przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 40 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 39 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Artroskop System VAPR 3 225021 DePuy Mitek 
Blok 

Operacyjny 
przegląd 1   

   

2 
Artroskop Pompa artroskopowa fms duo+ 284580 

DePuy Mitek 

Blok 

Operacyjny 
przegląd 1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 41 
      

FORMULARZ CENOWY 

Część nr 40 
       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
Rejestrator ciśnieniowy OSCAR 2 78371 Sun Tech 

Medical (Oxford) 
Oddział 

Neurologiczny 
przegląd 1   

   

2 
Rejestrator ciśnieniowy OSCAR 2 00094833 Sun 

Tech Medical (Oxford) 
Oddział 

Neurologiczny 
przegląd 1   

   

3 
Rejestrator ciśnieniowy OSCAR 2 00051415 Sun 

Tech Medical (Oxford) 

Oddział 

Neurologiczny-

Udarowy 
przegląd 1   

   

4 Rejestrator ciśnieniowy OSCAR 2 108936 Oxford 
Oddział Chorób 
Wewnętrznych i 

Kardiologii 
przegląd 1   

   

5 
Rejestrator holterowski DMS 300-7 54000010 DNS 

NEVADA 

Oddział Chorób 
Wewnętrznych i 

Kardiologii 
przegląd 1   

   

6 
Rejestrator holterowski DMS-300-3A 3A-4832 

Oxford 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 
Kardiologii 

przegląd 1   
   

7 
Rejestrator holterowski DMS-300-3A 3A-4843 

Oxford 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 
Kardiologii 

przegląd 1   
   

8 Rejestrator holterowski OSCAR 2 75774 Oxford 
Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 
Kardiologii 

przegląd 1   
   

9 Rejestrator holterowski DMS 300-7 8821 Oxford 
Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Kardiologii 
przegląd 1   

   

10 Rejestrator EKG DMS 300 – 3A 3A-3458 Oxford Oddział Dziecięcy przegląd 1   
   

11 Rejestrator ciśnienia OSCAR 2 00045098 Oxford Oddział Dziecięcy przegląd 1   
   

Razem - liczba   
   

   
   

   

   
   

   

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 40 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 41 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Cieplarka DNP 9025 182364 KEN Zenith Lab Zenith Lab Blok operacyjny 
przegląd+wa

lidacja 
1   

   

2 Laboratory Incubator DNP-9025A 170621 Zenith Lab SOR 
przegląd+wa

lidacja 
1   

   

3 Laboratory Incubator DNP-9025A 152341 Zenith Lab 
Pracownia 

Tomografu 

przegląd+wa

lidacja 
1   

   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 43 
      

FORMULARZ CENOWY 

Część nr 42 
       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Ergometr + rower Sicard 460 1446+04511 SIEMENS 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Kardiologii 

przegląd 1   
   

2 
Próba wysiłkowa z bieżnią CASE 6.6 SBC11508918SA 

GE 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i 

Kardiologii 

przegląd 1   
   

3 Lampa do fototerapii Bilitron 3006 RAF54716 Famed 
Oddział 

Dziecięcy 
przegląd 1   

   

4 
Lampa do fototerapii – diodowa neo Blue mini 61017 

NATUS 

Oddział 

Dziecięcy 
przegląd 1   

   

5 Podgrzewacz płynów Thermobag 3 2015:1-151 Saggi SOR przegląd 1   
   

6 Ogrzewacz płynów 2-033 ALVO  Blok Operacyjny przegląd 1   
   

7 Wiertarka chirurgiczna GA054C  Blok Operacyjny przegląd 1   
   

8 
Wiertarka chirurgiczna Compact Air Drive II 33.10.15-

79.22 Synthes 
Blok Operacyjny przegląd 1   

   

9 
Wiertarka chirurgiczna TRS Modular Drive 7843 

SYNTHES 
Blok Operacyjny przegląd 1   

   

10 Amnioskop BOB-OM 290298 OPTEC Blok  Porodowy przegląd 1   
   

11 Lampa do fototerapii 038.0111 1302294 Medella Noworodki przegląd 1   
   

12 Lampa do fototerapii 038.0111 1314446 Medella Noworodki przegląd 1   
   

13 Lampa do fototerapii 038.0111 1315283 Medella Noworodki przegląd 1   
   

14 
Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa Duet 20/50 12522 

Kwapisz 
Noworodki przegląd 1   

   

15 
Lampa do fototerapii  - łóżeczkowa BiliBed 1011575 

Medela 
Noworodki przegląd 1   

   

16 Lampa terapeutyczna 8119 Jelosil 

Przychodia 

Specjalistyczna - 

Dermatologiczna 

przegląd 1   
   

Razem - liczba   
   

 
  

      
         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 44 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 43 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Kolposkop AC 1310-LED 10C1496 Alltion 

Poradnia 

Specjalistyczna 

Ginekologiczna 

przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 45 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 44 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm 
Zapotrzebowa

nie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Tonometr z Pachymetrem TX-20P 301320 CANON 

Przychodnia 

Specjalistyczna 

Okulistyczna 

przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 46 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 45 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm 
Zapotrzebowa

nie 

 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Videolaryngoskop CFN H152102 APA 
Blok 

Operacyjny 
przegląd 1   0,00 zł   0,00 zł 

Razem - liczba 
  

0,00 zł   0,00 zł 

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 47 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 46 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm 
Zapotrzebowa

nie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 
Pompa do żywienia dojelitowego  Fresenius Kabi 22412832  

AMIKA  
OIOM przegląd 1   

   

2 
Pompa do żywienia dojelitowego  Fresenius Kabi 22412833 

AMIKA  
OIOM przegląd 1   

   

3 Pompa do żywienia dojelitowego  Nutrica  82102190 Nutrica   OIOM przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 48 
      

FORMULARZ CENOWY 

         
Część nr 47 

       

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm 
Zapotrzebo

wanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka podatku 

VAT                                

(liczba bez "%") 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Urządzenie Lokalizacja             

1 Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-214 Unimed Blok Porodowy przegląd 1   
   

2 Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-213 Unimed Blok Porodowy przegląd 1   
   

3 Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-218 Unimed Blok Porodowy przegląd 1   
   

4 Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-219 Unimed Blok Porodowy przegląd 1   
   

5 
Promiennik podczerwieni+stanowisko IR-10 15-550 

Unimed 
Blok Porodowy przegląd 1   

   

6 Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-217 Unimed Noworodki przegląd 1   
   

7 Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-212 Unimed Noworodki przegląd 1   
   

8 Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-216 Unimed Noworodki przegląd 1   
   

9 Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-215 Unimed Noworodki przegląd 1   
   

10 Promiennik podczerwieni IR-10 15-549 Unimed Noworodki przegląd 1   
   

11 Promiennik podczerwieni  IR-10 15-548 Unimed Noworodki przegląd 1   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

     

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

     

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

      

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 49 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Działając w imieniu (nazwa Wykonawcy) .................................................................................. 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego obejmującego „Wykonanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego”  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY (Wykluczenie): 

1) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp; 

2) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

 

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

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

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

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze: …………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 

 
……………………………………………. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA (Wykluczenie): 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………...

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 
……………………………………………. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY (Spełnienie warunków): 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

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

 
……………………………………………. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………. 

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

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

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

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

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

 

 

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

 

 
……………………………………………. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

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

 

 

 
……………………………………………. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 50 

 

Wykaz osób, (w zakresie podanym w warunku), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

1. W zakresie części nr od 1 do 40 

L.p. Nazwisko i imię 

KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE 
(wskazać szkolenie/a zgodnie 

z warunkiem oraz wpisać 

nazwę podmiotu, który 

wystawił certyfikat)   

Zakres wykonywanych 

czynności 

(należy wskazać nr części 

i model urządzenia)* 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania 

tymi osobami 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. W zakresie części nr od 41 do 47 

L.p. Nazwisko i imię 
Ilość miesięcy 

doświadczenia 

Zakres wykonywanych 

czynności 

(należy wskazać nr części 

 i typ urządzeń)* 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania 

tymi osobami     

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

 

*jeżeli jedna osoba spełnia warunek na wszystkie urządzenia zawarte w danej części to wystarczy 

wskazać numer części.  

 

 
……………………………………………. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 51 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają  

wymaganiom określonym przez zamawiającego 

 

 

 

Działając w imieniu (nazwa Wykonawcy)................................................................................... 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego obejmującego „Wykonanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego” 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku oświadczam, że Wykonawca 

posiada: 

1) określone przez producenta aparatury/sprzętu kopie aktualnej dokumentacji technicznej, instrukcji 

serwisowych, wykazy czynności serwisowych przedmiotu zamówienia, które przedłoży 

Zamawiającemu na każde jego żądanie; 

2) kody serwisowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli dana 

aparatura/sprzęt tego wymaga; 

3) niezbędne zaplecze techniczne tj. urządzenia i materiały potrzebne do prawidłowego wykonania 

przeglądów serwisowych. 

 

 

 

 

……………………………………………. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 52 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta …………. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy …………………., ………………………….. 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

……………….., NIP ……………., REGON: ……………….., kapitał zakładowy: ………………… 

zł reprezentowaną przez …………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, a Samodzielnym 

Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22 wpisanym 

do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009781, 

NIP 816-14-52-585, REGON: 000306650 reprezentowanym przez ………..………. zwanym dalej 

„Zamawiającym” o następującej treści: 

 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 z późn. zm.). 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania planowany, okresowy przegląd 

techniczny sprzętu medycznego użytkowany przez Zamawiającego, wyszczególniony w załączniku nr 

……….. do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Przez serwis sprzętu o którym mowa w § 1 rozumie się wykonywanie czynności, których zakres 

określają zalecenia producenta urządzenia zawarte w instrukcji serwisowej oraz regulacją 

parametrów urządzenia, które będą obejmowały m.in.: 

1) kontrolę pod względem bhp i p. poż. przez oględziny zewnętrzne aparatu, przyłączy 

zasilających, oraz w zależności od rodzaju sprzętu kontrola elementów i warunków 

eksploatacji mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi i pacjenta, 

2) w urządzeniach zasilanych energią elektryczną sprawdzanie systemu ochrony przed 

porażeniem elektrycznym, pomiar ciągłości przewodów ochronnych oraz stanu izolacji, 

3) wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń mających na celu ocenę stanu 

technicznego urządzeń wpływającą na utrzymanie stałej gotowości eksploatacyjnej sprzętu, 

wystawianie orzeczeń technicznych i świadectw sprawności sprzętu; 

4) wymianę materiałów eksploatacyjnych na fabrycznie nowe, dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach od producenta; 

5) sprawdzenie prawidłowości działania; 

6) określenie, czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku oraz sporządzenie 

stosownych orzeczeń; 

7) wskazanie zakresu niezbędnych czynności w celu dopuszczenie sprzętu medycznego 

do użytku; 

8) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń; 

9) sprawdzanie i oczyszczanie systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła; 

10) sprawdzanie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego; 

11) konserwacja ruchomych części mechanicznych; 

12) prowadzenie na bieżąco dokumentacji przeglądów wystawienie raportu serwisowego i wpis do 

paszportu technicznego aparatury medycznej; 

13) kalibrację; 

14) kontrolę software, aktualizację oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta;  

15) sprawdzanie instalacji, kontrola sprawności zaworów; 

16) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, legalizację – jeżeli 

dotyczy; 
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17) usunięcie drobnych usterek (bez części zamiennych) uniemożliwiających prawidłowe 

działanie sprzętu, jeżeli diagnostyka i naprawa tych usterek może być wykonana podczas 

przeglądu (tj. nie wymaga dodatkowych wizyt serwisowych); 

18) kontrolę logów, błędów oprogramowania, sprawdzenie funkcjonalności, aktualizacje 

oprogramowania – jeżeli dotyczy. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 

U. z 2020 poz. 186 z późn. zm.). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zleconych mu usług według najlepszej posiadanej 

wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów urządzeń, urzędu dozoru 

technicznego (urządzenia ciśnieniowe), zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń 

technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość i należytą staranność przy realizacji przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca zapewnia, że wszelkie usługi objęte niniejszą umową będą realizowane przez osoby 

posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania, które Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu celem sprawdzenia na każde wezwanie. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie kopie aktualnej dokumentacji 

technicznej, instrukcji serwisowych, wykazy czynności serwisowych przedmiotu zamówienia 

określone przez producenta aparatury/sprzętu. 

6. Przeglądy techniczne aparatów będą wykonywane wyłącznie z użyciem fabrycznie nowych, 

oryginalnych części zamiennych.  

§ 4 

1. Przeglądy techniczne będą wykonywane w terminie do 10 dni roboczych (liczonych 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godziny 7:30 

do godziny 14:00 po otrzymaniu drogą faksową na numer ……………… lub elektroniczną na 

adres: …………………………… zlecenia wystawionego przez upoważnionego przedstawiciela 

Działu Zakupów i Eksploatacji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. Szczegóły dotyczące daty 

i godziny wykonania przeglądu Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Działu Zakupów 

i Eksploatacji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. 

2. Planowane przeglądy techniczne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, z wyjątkiem 

urządzeń wymienionych w części nr 13. 

3. Urządzenia wymienione w części nr 13 zostaną odebrane na koszt Wykonawcy i przesłane do 

centralnego serwisu w celu dokonania przeglądu. Na czas przeglądu w części nr 7 Wykonawca 

dostarczony sprzęt zamienny. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia urządzeń objętych umową w celu wykonania 

usługi. 

5. W razie potrzeby Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie 

do wykonania usługi. 

6. Wykonawca będzie wykonywał zlecone mu usługi przy użyciu własnych materiałów, narzędzi 

i aparatury kontrolno-pomiarowej posiadającej aktualne świadectwa kalibracji, które należy 

przedstawić na każde żądanie Zamawiającego.  

7. Wykonawca posiada kody serwisowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli dana aparatura/sprzęt tego wymaga. 

8. Części zamienne wymienione w trakcie przeglądu okresowego będą zwrócone Zamawiającemu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o stanie technicznym sprzętu oraz 

warunkach poprawnej obsługi. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego kontaktu z możliwością konsultacji 

telefonicznej. Wykaz ww. numerów telefonów Wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy. 

11. Wykonane prace potwierdzone będą każdorazowo raportem serwisowym oraz wpisem 

do paszportu technicznego. W przypadku większej liczy konserwowanych urządzeń Wykonawca 

sporządzi stosowny zbiorczy raport serwisowy zawierający wykaz wszystkich przeglądanych 

urządzeń. 

12. W przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji zostanie wydane (bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) odpowiednie orzeczenie techniczne. 

mailto:serwis.polska@dreager.com
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13. Po wykonaniu zleconej usługi, upoważniony przedstawiciel Działu Zakupów i Eksploatacji 

Sprzętu Medycznego Zamawiającego potwierdzi jej wykonanie i odbiór urządzenia. Potwierdzenie 

będzie dokonane na karcie pracy Wykonawcy lub raportem serwisowym stanowiącym podstawę 

wyceny usługi i dołączonym do rachunku za usługę. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu usługi w terminie 60 dni licząc od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………… 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

usługi. 

3. Stałość cen obowiązuje przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wypadku 

wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) 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, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 lit. a) niniejszego paragrafu wynagrodzenie należne 

Wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą 

ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego, zaś cena 

netto pozostaje bez zmian. Zmiana wynagrodzenia w powyższym wypadku nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy, ale Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o powyższym Zamawiającego 

stosownym pismem najpóźniej wraz z pierwszą fakturą zawierającą nową (zmienioną) stawkę 

podatku VAT. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 lit. b) niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 1 lit. b) i c) może nastąpić 

na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie wzrostu kosztów 

wykonania zamówienia, o których mowa w ust. 4. 

9. Zmiany treści umowy w zakresie wynagrodzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, chyba że strony postanowiły inaczej. 

§ 6 

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych wykonania przedmiotu umowy Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę tj. prześle mu reklamację wraz z uzasadnieniem (faksem 

na numer: ……………………. lub pocztą elektroniczną: na adres: ………………………….). 

Wykonawca rozpatrzy każdą otrzymaną reklamację i udzieli na nią odpowiedzi 

w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni, od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Wykonawcy 

do złożonej reklamacji (faksem na numer: 17 240 47 53 lub pocztą elektroniczną: na adres: 

tomasz.moskal@spzoz-lezajsk.pl), w ww. terminie, uważać się będzie za uznanie tej reklamacji 

przez Wykonawcę za w pełni uzasadnioną. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia 

reklamacji w terminie 5 dni roboczych (liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy) od uznania danej reklamacji za zasadną. 

2. W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca uzyska dostęp do plików 

komputerowych ze sprzętu medycznego, które mogą zawierać dane osobowe pacjentów. Dane 

osobowe obejmują informacje dotyczące osoby, na podstawie której osoba ta może być 

bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana. Dane osobowe mogą zawierać zarówno osobiste 
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informacje zdrowotne (np. zdjęcia, dane z monitorowania serca, numer zapisu medycznego), jak 

również informacje niedotyczące zdrowia (np. data urodzenia, płeć). 

3. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych tylko 

w zakresie koniecznym do wykonania jego obowiązków wynikających ze świadczenia usług 

serwisowych na podstawie niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do zachowania 

w tajemnicy danych osobowych, informacji organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń 

dotyczących Zamawiającego, niepodanych do publicznej wiadomości. 

4. Do realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się skierować osoby przeszkolone z zakresu 

przepisów o ochronie danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). 

§ 7 

1. Przedmiot zamówienia wykonają następujące osoby (obowiązkowo komunikacja z serwisantem 

w języku polskim) ……………………………………………………….………………………….  

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu na inną 

osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy 

po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji 

zgodnie z ust. 3 poniższym. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

wymienionych w ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując 

przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe 

kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa 

w ust. 3 nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych 

osób do realizacji umowy. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

§ 8 

Wykonawca posiada aktualną polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia obejmującą ubezpieczeniem okres realizacji zamówienia. 

§ 9 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy 

Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

(w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1040, z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności w zakresie przeglądu technicznego 

i wymiany części będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Zamawiającego kontroli działań Wykonawcy 

w zakresie wymienionym w ust. 1. W ramach kontroli Zamawiający w każdym czasie w okresie 

realizacji umowy może żądać od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

przedłożenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych według własnego wyboru: 

1) pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy jest wykonywany przez 

osoby będące pracownikami Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/757.pdf
https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/757.pdf
https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/757.pdf
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czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie 

przewidziane  przez przepisy ww. ustawy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,  

2) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopi umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności objęte przedmiotem umowy,  wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania.” 

4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

obowiązku określonego w § 9 ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o powyższym 

Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

§10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto (za dany przegląd) – za każdy dzień roboczy 

opóźnienia w zrealizowaniu przeglądów technicznych względem terminu ustalonego zgodnie 

z § 4 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanych w terminie 

przeglądów technicznych, jeżeli opóźnienie leży po stronie Wykonawcy, 

2) w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto (za dany przegląd) – za każdy dzień roboczy 

opóźnienia w załatwieniu reklamacji względem terminu ustalonego zgodnie z § 6 ust. 1 umowy, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przeglądów objętych reklamacją, 

3) w wysokości 5% kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto (za daną część 

zamówienia) – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

4) w wysokości 5% kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto (za daną część 

zamówienia) – w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

5) 0,5 % ceny brutto zawartej umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się 

z obowiązków określonych w § 3 ust. 5; 

6) w wysokości 20 zł z tytułu nieprzedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa 

w § 9 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia; 

7) w wysokości 100 zł z tytułu stwierdzenia zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę niezgodnie z art. 29. ust. 3a ustawy Pzp, za każdy stwierdzony przypadek 

nieprawidłowego zatrudnienia. 

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego.  

§ 11 

Niniejszą umowę strony zawierają na okres od ………………… r. do …………………… r. 

§ 12 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bądź też w przypadku 

naruszenia istotnych postanowień umownych w szczególności: 

1) powtarzająca się co najmniej dwukrotnie nieterminowa realizacja usług, 

2) powtarzające się co najmniej dwukrotnie uchybienia w zakresie jakości wykonywanych usług, 

3) powtarzające się co najmniej trzykrotne uchybienia w zakresie zatrudnienia osób na podstawie 

umowy o pracę.  

4) niezałatwienia reklamacji w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający przewiduje rozwiązanie umowy w zakresie urządzenia, które w trakcie 

obowiązywania umowy zostanie wycofane z eksploatacji, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać 

z tego tytułu względem Zamawiającego roszczenie o zapłatę lub odszkodowanie. 

§ 13 

1. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron: 
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1) Zamawiający: ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk; 

2) Wykonawca: ……………………………………………………………………………. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń 

pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod adres wskazany w umowie za skutecznie 

doręczoną, a ewentualny zwrot korespondencji przez doręczyciela traktowany będzie jako 

możliwość zapoznania się z treścią korespondencji. 

§ 14 

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu zawartej 

umowy, ani też podpisywać innych umów i porozumień skutkujących dla Zamawiającego zmianą 

Wierzyciela w innym trybie niż określony w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.). 

§ 15 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 

w zakresie dopuszczalnym przez przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, chyba że Strony 

przedziały inaczej. 

§ 16 

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 17 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i 

kodeksu cywilnego. 

§ 18 

Umowę oraz załącznik/i sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający. 

 

WYKONAWCA:                                                        ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 53 - załączyć do oferty (jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego 

przy spełnieniu warunku dotyczącego zdolności zawodowej) 

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonania zamówienia 

 

Działając w imieniu (nazwa Podmiotu) ........................................................................................ 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania zobowiązuję się do oddania nw. zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia: 

 

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

(określenie zasobu) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą „Wykonanie przeglądów technicznych aparatury 

i sprzętu medycznego” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku  

 

Oświadczam, iż: 

 

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ……………………………….. 

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

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

2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ………………. 

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

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

3. charakter stosunku łączącego mnie/nas z Wykonawcą będzie następujący: ………………………. 

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

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

4. zakres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………. 

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

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

5. okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………... 

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

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

 

Oświadczam, że jestem/my świadomy/i, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek 

nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam/y wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. 

Moja/nasza odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na 

skutek okoliczności, za które nie ponoszę/simy winy. 

 
UWAGA: 

Zamiast niniejszego Zobowiązania można przedstawić inne dokumenty, w szczególności dokumenty dotyczące: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 
……………………………………………. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 54 

 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO dotycząca zbierania danych osobowych 

bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Leżajsku, ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres iod@spzoz-lezajsk.pl, telefonicznie 17 240 47 63, listownie na adres: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
2
; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
3
;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

  

                                                 
2
   Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

3
   Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

mailto:iod@spzoz-lezajsk.pl
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Załącznik nr 55 

 

WZÓR UMOWY  

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta ………….  w Leżajsku pomiędzy …………………., ………………………….. wpisanym do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………… Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………….., NIP ……………., 

REGON: ……………….., kapitał zakładowy: ………………… zł reprezentowaną przez 

…………………………, zwanym dalej „Przetwarzającym”, a Samodzielnym Publicznym Zespołem 

Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009781, NIP 816-14-52-585, REGON: 000306650 

reprezentowanym przez ………..……….  zwanym dalej „Administratorem”. 

 

Mając na uwadze, że: 

Strony zawarły umowę nr …………………….. z dnia ………………………. (której przedmiotem 

są planowane, okresowe przeglądy techniczne urządzeń i aparatury medycznej użytkowanych przez 

Administratora), dalej „Umowa Podstawowa”, w związku z wykonywaniem której Administrator 

powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą 

umową (dalej „Umowa”), 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot Umowy 
1. Na podstawie Umowy oraz wykonaniu postanowień, a także postanowień art. 28 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), (dalej „RODO”).  

2. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie czynności wykonywane na danych, 

a w szczególności np. przechowywanie, zbieranie, wprowadzanie, przekazywanie, zapisywanie, 

modyfikację, usuwanie danych osobowych. 

§2 

Informacje o przedmiocie Umowy 

1. Przedmiot: Na warunkach określonych Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza 

Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO), dalej opisanych Danych Osobowych.  

2. Czas: Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej. 

3. Charakter i cel: Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej i służą jej 

prawidłowej realizacji.  

4. Rodzaj danych: Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych (dalej 

„Dane”): 

1) Dane zwykłe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, adres IP, numery 

telefonów, adres zamieszkania, data urodzenia, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości, 

imiona rodziców, inne dane. 

2) Dane szczególnie chronione: dane dotyczące zdrowia. 

5. Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 4 jest maksymalnym katalogiem danych, które 

mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy Podstawowej. W każdym przypadku dane 

będą przekazywane przez administratora danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji 

umowy podstawowej. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. Kategorie osób: Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: 

1) pracownicy Administratora i inne osoby udzielające świadczeń w imieniu Administratora; 

2) pacjenci Administratora. 

§3 
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Oświadczenia Przetwarzającego 
1. Przetwarzający oświadcza, iż posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności 

dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania powierzonych mu zbiorów danych 

osobowych tj. przygotował i wdrożył stosowne rozwiązania techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę powierzonych danych, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). Przetwarzający 

oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.  

3. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym 

Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do 

zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania. 

4. Przetwarzający oświadcza, iż upoważnił swoich pracowników do przetwarzania powierzonych 

przez Administratora zbiorów danych oraz prowadzi ewidencję tych osób a także zobowiązał te 

osoby do zachowania tajemnicy w zakresie przetwarzania i sposobów zabezpieczenia tych danych. 

Na żądanie Administratora Przetwarzający okazuje aktualną ewidencję. 

5. Przetwarzający oświadcza, iż nie będzie podpowierzał przekazanych mu zbiorów danych innym 

podmiotom bez pisemnej zgody Administratora Danych lub osoby przez niego upoważnionej, 

a w przypadku gdy taką zgodę uzyska zobowiązuje się do zapewnienia poziomu ochrony nie 

mniejszego niż wynikający z Umowy. Wniosek o zgodę na podpowierzenie może być przesłany 

pocztą lub e-mailem na adres: iod@spzoz-lezajsk.pl. 

§4 

Zobowiązania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych 

(zobowiązania Przetwarzającego) 
1. Przetwarzający może przetwarzać Dane przekazane przez Administratora wyłącznie 

na udokumentowane polecenie Administratora tj. w zakresie i w celu określonych w Umowie. 

2. Przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych zobowiązały się do 

zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 

tajemnicy. 

3. Przetwarzający zapewnia Administratorowi pomoc w realizacji postanowień o których mowa 

w Rozdziale III RODO, które dotyczą osób, których dane przetwarza w ramach Umowy. 

4. Przetwarzający zapewnia, iż uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

będzie wspierał Administratora w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 

RODO. 

5. O ile Administrator lub przepis prawa nie stanowi inaczej, Przetwarzający po zakończeniu usług 

związanych z przetwarzaniem zobowiązuje się do usunięcia wszelkich powierzonych mu Danych 

na mocy Umowy niezwłocznie po jej wygaśnięciu. Na prośbę Administratora, Przetwarzający 

w ciągu 7 dni prześle Administratorowi dokument (lub jego kopię) potwierdzający 

przeprowadzenie czynności usunięcia danych (np. protokół zniszczenia, notatkę).  

6. Przetwarzający zobowiązuje się do udostępniania wszelkich informacji niezbędnych do wykazania 

spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa i Umowy oraz umożliwi 

Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych 

przeprowadzania audytów, w tym inspekcji w zakresie czynności wykonywanych na powierzonych 

mu do przetwarzania danych. Wskazany audyt lub inspekcja może się odbywać w godzinach pracy 

Przetwarzającego po uprzednim jego poinformowaniu telefonicznym z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

7. Przetwarzający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały 

w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Przetwarzającego powierzonych Danych. 

8. W ramach zapewnienia prawa do kontroli przetwarzania powierzonych zgodnie z przepisami 

prawa Przetwarzający na wniosek Administratora przedstawia pisemną informację na temat 

sposobu zabezpieczenia powierzonego zbioru oraz wyniku przeprowadzonych kontroli 

wewnętrznych. 

9. Przetwarzający niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia) 

informuje Administratora w formie wiadomości e-mail w przypadku, gdy: 

1) w trakcie przetwarzania powierzonych Danych wystąpiło zdarzenie, mające wpływ na ich 

bezpieczeństwo z zachowaniem wymogów zawartych w art.33 ust.3 RODO, 
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2) toczy się wobec niego postępowanie przed organem ochrony danych osobowych, 

3) wpłynęła do niego skarga od osoby, której dane dotyczą. 

10. Wszelkie obowiązki informacyjne, o których mowa w Umowie Przetwarzający przesyłać może na 

adres e-mail: iod@spzoz-lezajsk.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny 

Administratora. 

§5 

Odpowiedzialność 
1. Odpowiedzialność Przetwarzającego: Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim 

działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na 

Przetwarzającego lub gdy działał wbrew zgodnym z prawem instrukcjom Administratora. 

Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem 

właściwych środków bezpieczeństwa. 

2. Odpowiedzialność za dalszych przetwarzających: Przetwarzający zobowiązany jest do nałożenia na 

podmiot, któremu powierza czynności przetwarzania obowiązków wynikających z Umowy. Jeżeli 

podmiot ten nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna 

odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez ten podmiot spoczywa 

na Przetwarzającym. 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego 

naruszenia postanowień Umowy przez Przetwarzającego.  

4. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby 

Administratora. 

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

 

PRZETWARZAJĄCY:                                                     ADMINISTRATOR: 
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