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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa gastrofiberoskopu. Kod CPV 33168100-6.
Szczeg6lowy zakres przedmiotu zam6wienia okreSlony jestw Zalqczniku nr 2 do SIWZ.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania zam6wienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

ilI.

I ZAMOWIENIA

Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czgSciowych.

IV. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE
Zamaw iajqcy

n

ie przewiduj e zam6wieri uzupelniaj 4cych.

V. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

VI. WARUNKI UDZIALU W

POWANIU

1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegac siE wykonawcy, kt6rzy:
a) nie zalegajq z oplacaniem podatk6w, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
b)
2.

zdrowotne

i

spoleczne,

lub uzyskali

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platnoSci lub majq wstrzymane w caloSci
wykonanie decyzj i wlaSciwego organu;
nie figuruj4 w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art.24 ustawy Prawo zam6wiei publicznych.

Ocena spelnienia warunk6w udzialu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego zostanie dokonana wg formuly
rqti'
,,spelnia - nie

spelnia".

VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW. JAKIE MUSZA DOSTARCZYC WYKONAWCY WRAZ Z
OFERT

W celu wykazania braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postgpowania

o

udzielenie zam6wienia wykonawcy w

okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieh publicznych,
wykonawca sklada nastgpuj4ce dokumenty:
l) oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
')\ aktualny odpis z wlaSciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. I pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesipcy przed
uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia albo
skladania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych oSwiadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
JI

4)

fl

6)

aktualne zaSwiadczenia wlaSciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzaj4ce, ze wykonawca

nie zalega z.

oplacaniem podatk6w lub zaSwiadczenie, 2e uzyskal przewid,ziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na
raty zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlaSciwego organu - wystawione nie wczeSniej
niz 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert;
aktualne zaSwiadczenia wlaSciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego potwierdzaj4ce, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne;
lub potwierdzenie, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zalegtych platnoSci
lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlaSciwego organu - wystawione nie wczeSniej niz 3 miesi4ce przed
uptywem terminu skladania ofert;
aktualnq informacjg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. I pkt 4-8 ustawy, wystawionil
nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert;
aktualnq informacjE z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. I pkt 9 ustawy, wystawionq nic
wcze5niej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert.

2.1 Je2eli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w,
o kt6rych mowa w ust. l:
1) pkt2,3 i5 - sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.
potwierdzaj4ce odpowiednio, ze:
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a)
b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci,

nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo 2e uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w calo6ci
wykonania decyzj i wlaSciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sig o zam6wienie;
2) pkt 4 - sklada zaSwiadczenie wlaSciwego organu s4dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotycz4 w zakresie okreSlonym w art.24 ust. I pkt 4-8 ustawy.
2.2 Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 2.1 pkt I lit. ai c oraz pkt 2, powinny byi wystawione nie wczeSniej niZ 6 miesiqcy
przed uptywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia albo
skladania ofert. Dokument, o kt6rym mowa w ust.2.l pkt I lit. b, powinien byi wystawiony nie wczeSniej niz 3 miesi4ce
przed uptywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia albo
skladania ofert.

1.3 JeZeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sig dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 2.1, zastqpuje sig je dokumentem zawierajqcym oSwiadczenie zlozone przed
notariuszem, wlaSciwym organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania. Przepis
ust.2.2 stosuje siE odpowiednio.
1.4 W przypadku w4tpliwoSci co do treSci dokumentu zlozonego przez wykonawcg majqcego siedzibE lub miejsce
zamieszkania poza ter)4orium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajqcy moZe zwr6cii sig do wlaSciwych organ6w
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbgdnych informacji dotycz4cych przedloZonego dokumentu.

3. W celu potwierdzenia, 2e oferowane dostawy odpowiadaj4 wymaganiom okreSlonym przez ZamawiajEcego, Wykonawca
sklada nastgpuj4ce dokumenty:
oSwiadczenie dotyczqce danych wykonawcy -Zal4cznik nr I do SIWZ;
opis przedmiotu zam6wienia-Zal1cznik nr 2 do SIWZ;
formularz ofertowy - Zal4cznik nr 4 do SIWZ;
oSwiadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, Il b, lub

1)
2)
3)
4)
5)
6)

III);

deklaracjazgodnoSci;
potwierdzenie jednostki notyfikowanej

-

nie dotyczy wyrob6w medycznych nalez4cych do klasy I niesterylnej;

4, Dokumenty wymagane w przypadku skladania oferty wsp6lnej:
l) pelnomocnictwo ustanawiajece reprezentacjg wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia;
2) w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia oraz w przypadku podmiot6w, o kt6rych
,

mowa w $ 2 ust. 2 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w,
jakich moae Zqda(, zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog4 by6 skladane, kopie
dokument6w dotyczqcych kaZdego z tych podmiot6w sqpoSwiadczane za zgodnoSi z oryginalem przezte podmioty

Wy2ej wymienione dokumenty Wykonawca zobowi4zany jest zlo7y(

w formie oryginal6w lub kserokopii
potwierdzonych na kaZdej stronie za zgodnoSd z oryginalem przez osobg/osoby uprawnion4(e) do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodnoSt z oryginalem" i naniesionq datq.
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajqcy

i

wykonawcy przekazujq faksem

elektroniczna.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Osoba upowaZniona ze strony Zamawiajqcego do kontaktowania sig z wykonawcami:
Justyna Kalwifiska-Kawa st. inspektor ds. zam6wiefi publicznych

tel.:

(09,1) 34-88-415; fax.: (094) 34-tltl-103; e-mail: justyna@)swk.med.pl

UWAGA:
Czas pracy Dzialu Zam6wiefi Publicznych: od poniedzialku do pi4tku w godzinach

7

.25-15.00

X. WADIUM
Wykonawca przystgpuj4c do przetargu nie wnosi wadium.
Il

xr.oKREszwIAzANI@

Wykonawcy pozostaj4 zwi4zani ofertq przez okres 30 dni od uptyvru terminu do skladania ofert.
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XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

L

Przygotowanieoferty:

l)
2)
3)
4)
5)
6)

Oferta musi by( sporzqdzona w jgzyku polskim, pismem czytelnym.
Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym nale\ zlo2y( wraz z tlumaczeniem na jgzyk polski, poSwiadczonym przez
wykonawcA.
Koszty zwi4zane zprzygotowaniem oferty ponosi skladaj4cy ofertg.
r I i
'
Wykonawca mohe zlo|y(, w prowadzonym postQpowaniu wyl4cznie jedn4 ofertE.

Oferta oraz wszystkie zalqczniki wymagajq podpisu os6b uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocic
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
Jeleli oferta i zalqcznlki zostanq podpisane przez upowaZnionego przedstawiciela Wykonawcy, nale?y dolEczyi
wlaSciwe umocowanie prawne.

Zamawiajqcy nie jest podmiotem wykonuj4cym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania
oplaty skarbowej, zwiqzanej z udzielonym pelnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
8) Oferta powinna zawiera( wszystkie wymagane dokumenty, oSwiadczenia i zalqczniki, o kt6rych mowa w treSci
niniejszej specyfikacj i.
9) Dokumenty powinny by( sporzqdzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiaj4cego wzorcami zalqcznikami, a w szczeg6lnoSci zawierai wszystkie informacje oraz dane.
10) Poprawki w ofercie musz4 byi naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisuj4cej ofertg.
1l) Wszystkie strony oferty powinny byi spigte (zszy,te) w spos6b trwaly, zapobiegaj4cy mo2liwoSc dekompletacji
zawartoSci oferty.

7)

2.
I

Oferta wsp6lna

) W przypadku, kiedy ofertg sklada kilka podmiot6w, oferta musi spelniac nastgpuj4ce warunki:
a) Wykonawcy ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo
b)
c)
d)
e)
0

reprezentowania w postgpowaniu i zawarciaumowy w sprawie zam6wienia publicznego.
Oferta winna byd podpisana przez ustanowionego petnomocnika.
UpowaZnienie do pelnienia funkcji pelnomocnika wymaga podpisu prawnie upowa2nionych przedstawicieli ka2dego z
partner6w - nale2y zalqczy( je do oferty.
Pelnomocnik winien byi upowazniony do zaciagania zobowiqzart i platno$ci w imieniu kaZdego na rzecz ka2dego z"
partner6w oraz do wyl4cznego wystgpowaniaw realizacji kontraktu - do oferty nale?y zalqczy( oSwiadczenie.
Podmioty wystqpujAce wsp6lnie ponosz4 solidarn4 odpowiedzialnoSi za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie
zobowiqzan.
Jezeli oferta wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zam6wienia publicznego zostanie wybrana,

Zamawiajqcy mohe Zqdac przed zawarciem umowy

w

sprawie zam6wienia publicznego, umowy reguluj4cej

wsp6lpracp tych wykonawc6w.

3.

Inne wymagania dotycz4ce przygotowania oferty

OfertE nale2y zlo2y(, w nieprzejrzystym opakowaniu
wedlug ponizszego wzoru:

,,NAZWA WYKONAWCY
N R POSI'SPOWAN lA: 1'P-231 /,t/PN ll1

/

zamknigtej kopercie

w

siedzibie Zamawiajqcego oraz opisai

3/20ll

GASTROFII]EIIOSKOI'"
SZPITAI, WO.IEWODZKI IM. MIKOT-AJA KOPERNIKA
TJL. I" CHALTJI]INSKItrGO 7, 75-581 KOSZALIN
DZIAL ZAMOWIEN PU I}LICZNYCH''

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OF'ERT

l.

Oferfy nale2y skladai w siedzibie Zamawiajqcego w Dziale Zam6wieh Publicznych do dnia 03.06.2011 r. do sodz. 10.00

2.

Otwarcie ofert nast4piw dniu 03.06.2011 r. o sodz. 10.30 w siedzibie Zamawiajqcego.
BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy przekahe zebranym wykonawcom informacjE o wysokoSci kwoty, jak4
zamier za pr zeznaczy c na s fi nansowan i e zam6w ien i a.
Otwarcie ofert jest jawne i nast4pi bezpoSrednio po odc44aniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastanE
:-riii : r' :a:1.:rljl r :r:1. !1 :l ]lr :i: i.i'irlai-rirl\i.l
lt. 1.l::tIrrl:tlrl.ri,,,t''. . i-):ii k.1,.,;-11;i,;

/.i:

nastQpujqce informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, kt6rego oferta
zam6wienia, okres gwarancj i, warunki platnoSci.

jest otwierana, cena, a tak2e termin wykonanra

Xry. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

l.

Cena oferty musi uwzglgdniad wszystkie zobowi4zania, musi byd podana

w PLN, z wyodrgbnieniem naleZnego podatku

VAT.
Cena podana w ofercie powinna obejmowai wszystkie koszty i skladniki zwiqzane z wykonaniem zam6wienia.
Cena moZe byi fylko jedna.
Cena (cena brutto)
iloSi x cena iednostkowa netto * wartoSi VAT

2.

:

4.

XV. KRYTERIA OCENY OFERTY

l.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy bgdzie kierowal sip nastgpujqcymi kryteriami:

LP

KRYTERIUM

o/o

Cena

t00 %

SPOSOB OBLICZANIA
Najni2sza cena spo3r6d waZnych ofert
Cena badanej oferty

Wynik;

2,

Oferta, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punkt6w w oparciu o ustalone
kryteria) zostanie uznana za najkorrystniejszq pozostale oferty zostanq sklasyfikowane zgodnie z iloSci4 uzyskanych
punkt6w. Realizacja zam6wienia zostanie powierzona wykonawcy, kt6ry uzyska najwyzszq iloSi punkt6w.

XVI.ZAB&ZPIECZENIE NA

YTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienie zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

XVII. WARUNKI UMOWY
Zamawiajqcy podpisze umowQ z wykonawc4 kt6ry przedlo\ najkorzystniejszq ofertg z punktu widzenia kryteri6w
przyjgtych w niniejszej specyfi kacji.
Umowa zawarta zostanie z uwzglgdnieniem postanowief wynikaj4cych z treSci niniejszej specyfikacji oraz danych
zawartych w ofercie.
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, kt6ry stanowi Zal1cznik nr 3 do SIWZ.

l.
2.
J.

XVIII.INFORMACJA O

1.

I ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Dopuszcza sip mozliwoSc zmiany przedmiotu zam6wienia wynikaj4cego
umowa, przy niaszej lub niezwigkszonej cenie, w przypadku, gdy:

l)

z oferty na podstawie, kt6rej zawarta zostala

Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spelniaj4cy parametry okreSlone

w

opisie przedmiotu

zam6wienia;

2)
2.
'
3.
4.

l.

Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt r6wnowaZny,
spetniaj4cy parametry okreSlone w opisie przedmiotu zam6wienia;
Dopuszcza sig moZliwoit zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy wlasnej przedmiotu umowy, w
przypadku, gdy wykonawca zaproponuje takqzmianE.
Dopuszcza sig mozliwoSi obniZenia wielkoSci ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy
zaproponuje ten sam produkt w nizszej cenie.
Dopuszcza sig mozliwoS( zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygnigtego postqpowania.
Zmiana ceny nastgpuje nie wczesni ej ni2 z dniem wejSci a w \cie aktu prawnego zmieniaj4cego stawkq podatku VAT.

Odwolanie

l)

Odwolanie przysluguje wyl4cznie
postgpowaniu

;

o

od

niezgodnej

z

przepisami ustawy czynnoSci zamawiai4cego podjqtej w

udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowi4zany na

podstawie ustawy.

2)

Odwolanie przysluguje wyl4cznie wobec czynnoSci:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zam6wienia z wolnej rqki lub zapytania o ceng;
\zpiral \\ o1*ri,Llzlit in \ltlii'la1a l'.opttlilil
rrl ( llitltrltrn:lii:r:o 7. l5-iil I Itorz;tlttt

I l;.._l i

|

,1.,l,

b)
c)
d)

opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunk6w udzialu w postEpowaniu;
wykluczenia odwoluj4cego z postQpowania o udzielenie zam6wienia;
odrzucenia oferty odwoluj4cego.
Odwolanie powinno wskazywai czynno6d lub zaniechanie czynnoSci zamawiaj4cego, kt6rej zarzuca sig niezgbdhoSi z
przepisami ustawy, zawierac zwigzle przedstawienie zarzut6w, okreslai Lqdanie oraz wskazywai okolicznoSci faktycznc

J)

4)
1l

6)

7)
8)
9)
l0)
I

l)

i prawne uzasadniajqce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi siq do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfi kow anym za pomocE waznego kwal ifi kowanego certyfi katu.
Odwoluj4cy przesyla kopig odwotania zamawiajEcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania w taki spos6b,
aby m6gl on zapozna( sig z jego treSci4 przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajqcy m6gl zapozna(
sig z tresci4 odwolania przed upiywem terminu do jego wniesienia, jeLeli przeslanie jego kopii nastEpilo przed uplywem
terminu do jego wniesienia za pomocq sposobu okreSlonego w dziale VIII SIWZ.
Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowat zamawiajqcego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynnoSci podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynno6ci, do kt6rej jest on zobowiqzany na
podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji zamawiajqcy powtarza czynnoSi albo dokonuje czynno(ci
zaniechanej, informujqc o tym wykonawc6w w spos6b przewidziany w ustawie dla tej czynno5ci.
r' ' '
Na czynno$ci, o kt6rych mowa w pkt 7, nie przysluguje odwolanie, z zastrzeheniem art. 180 ust. 2 ustawy.
Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci zamawiaj4cego stanowi4cej podstawq
jego wniesienia.
Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a takle wobec postanowiefl specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznlch luti
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na stronie internetowej.
Odwolanie wobec czynnoSci innych niz okreslone w pkt 9 i 10 wnosi sig terminie 5 dni od dnia, w kt6rym powzigto lub
przy zachowaniu naleZyej starannoSci moZna bylo powzi4i wiadomoS6 o okolicznoSciach stanowi4cych podstawq jego
wniesienia.

Skarga do s4du

2.

Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postEpowania odwolawczego przysluguje skarga do s4du.
W postgpowaniu tocz4cym siq wskutek wniesienia skargi stosuje sig odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postppowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowi4 inaczej.
3) Skargg wnosi sig do s4du okrEgowego wla5ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajqcego.
4) Skargg wnosi sig za poSrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia lzby, przesylaj4c
jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo2enie skargi w plac6wce pocztowej operatora publicznego jest
rownoznaczne z JeJ wnresrenlem.
5) Prezes Izby przekazuje skargg wraz z aktami postgpowania odwolawczego wlaSciwemu s4dowi w terminie 7 dni od dnia
jej otrzymania.
6) W terminie 2l dni od dnia wydania orzeczenia skargg moZe wnieSi tak2e Prezes Urzgdu. Prezes Urzgdu moZe tak2e
przystEpi6 do toczqcego sig postgpowania.
7) Do czynnoSci podejmowanych przez Prezesa Urzgdu stosuje sig odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. - Kodeks postgpowania cywilnego o prokuratorze.
8) Skarga powinna czyni( zadoii wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierai oznaczenic
zaskarZonego orzeczenia, przTrtoczenie zarzut6w, zwiqzle ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w, a takie wniosek o
uchylenie orzeczenia lub o zmianp orzeczenia w caloSci lub w czgSci.
e)
W postqpowaniu tocz4cym sig na skutek wniesienia skargi nie molna rozszerzyc Z4dania odwolania ani wystqpowai z
nowymi z4daniami.
l0) Sqd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargg wniesion4 po uplywie terminu lub niedopuszczalnq z innych przyczyn.
jak r6wnieZ skargg, kt6rej brak6w strona nie uzupelnila w terminie.

r)

L)

3.

Szczeg6lowe informacje na temat Srodk6w ochrony prawnej znajduj4 sip
Dziale Vl.

w ustawie Prawo zam6wief publicznych w

XX. PODWYKONAWSTWO
Zamawiajqcy 2qda wskazania przez Wykonawcg
2.

XXI. POSTANOWIENIA K

l.

w ofercie czgSci zam6wienia, kt6rej wykonanie

powierzy

podwykonawcom.
W przypadku braku wskazania podwykonawc6w Zamawiajqcy uzna, 2e caloS( zam6wienia zrealizowana zostanie prz.e/.
Wykonawcg.

COWE

Zasady udostqpnianiadokument6w
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Uczestnicy postgpowania maj4 prawo wgl4du do tre5ci protokolu oraz ofert w trakcie prowadzonego postgpowania z
wyjqtkiem dokument6w stanowi4cych zalqczniki do protokotu (awne po zakoiczeniu postgpowania) oraz stanowi4cych

tajemnicg przedsigbiorstwa
informacj

2)

i zastrzeionych

w

rozumieniu przepis6w

o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

i

dokument6w lub

przez uczestnik6w postgpowania.

Udostgpnienie zainteresowanym odbywad sig bgdzie wg poniZszych zasad:
Zamawiajqcy udostgpnia wskazane dokumenty po zloZeniu pisemnego wniosku;
Zamawiajqcy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostgpnianych dokument6w;
Zamawiajqcy Wznaczy czlonka komisji, w kt6rego obecnoSci udostgpnione zostan4 dokumenty;
Zamawiajqcy umo2liwi kopiowanie dokument6w odplatnie, cenaza I strong 1 zl netto;
udostgpnienie moZe miec miejsce wylqcznie w siedzibie Zamawiajqcego oraz w czasie godzin jego urzgdowania.

a)
b)
c)
d)
e)

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majq przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

IKI

XXII.

1.
2.
3.
4.

Zalqcznik
Zalqcznik
Zalqcznik
Zalqcznik

l: Oiwiadczenie dotycz4ce danych wykonawcy
nr 2: Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia.
nr 3: Projekt umowy.
nr 4: Formularz ofertowy.
nr

C\aFrKACJ4 TSTOTN)aCIr
\^/AR.rJNK6 \,\/ Z A..O.w r_E N rA
sPE

? 6. M,lJ ?011

Z.xrwtrceDztt,, DN

Andrzei

\;pita | \\'rr jeu iiilzl, r in

r:l i lrelrrhin:liiegLr

,r.

ilioiajx laitpl n ilia
7.i-is I KL:srltlirr

\1

K

I

1r'i.l I

ZAI,ACZNIK NR

,.l

irlr

I

1 DO

I

SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DANYCH WYKONAWCY
l.

Dane Wykonawcy:

Pelnanazwa:
Adres:

NIP:
Regon:

KRS lub inny organ
rejestrowy:
Telefon:
Fax:
Dane osoby

Imig inazwisko

do
kontakt6w
upowa2nionej

Tel.

""""""""

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

...... Adres e-mair:..........

Strona www:

Wojew6dztwo:
Powiat:

2.

W zwiqzku z wymogami systemu zarzqdzania jakoSciq wedlug normy ISO 9001:2001 prosimy o udzielenie odpowiedzi na
nastgpuj4ce pytania. Udzielone odpowiedzi nie b9d4 mialy Zadnego wptywu na oceng oferty.

Czv Wvkonawca stosuie svstem zarzadzania iakoScia?
Czv Wvkonawca nosiada certvfikat svstemu zarzadzania iakoScia?
Czy u Wykonawcy funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowc6w,
material6w. kwalifikowania wyrob6w sotowvch lub oceny $wiadczonych uslug?
Czy u Wykonawcy istnieie procedura reklamacyina dla klienta?

3.

OSwiadczamy,2e zawarty
zaakceptowany
wy

znaczony m

i

w

TAK

TAK LI
TAK U
TAK

Zamawi

aj 4ce

go.

PODPIS WYKONAWCY

DATA:
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NIE

NIE

LJ

NIE

Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia projekt umowy zostal przez nas
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminic

zobowiqzujemy sig

p r zez

NIE

T.AN,ACZNTK

NII2 DO SIWZ

SZCZEGOI,OWY OPIS PRZBDMIOTU ZAMOWIENIA
GASTROFIBEROSKOP
Nazwa i typ oferowanego urzqdzenia:

Producent/kraj pochodzenia

:

Rok produkcji
Opis przedmiotu zamriwienia

Lp.
2
3

Sredn i ca zew ngtr zna

A

Srednica kanalu roboczeeo

5

Minimalny kqt zagipcia kofc6wki endoskopu

o
7
8

9

t0

Wym6g graniczny/Rozmiar

nin.

Kat obserwacii
Glebia ostroSci

140"

3-100 mm
9.2 mm
2,8 mm
w g6rp 210"
w d6l 900

wziernika

w lewo 100"

Dluso56 robocza endoskoou
Programowanie przyciskow steruj4cych glowicy endoskopu,
Drzycisk - mo2liwe wszystkie funkcie z menu procesora
BezpoSrednia i bezpieczna wsp6lpraca z dotychczas posiadanym
orocesorem i irodlem iwiatla
Funkcia identvfi kaci i endoskoou
Szczypce biopsyine wielorazowe: ly2eczki owalne z okienkiem i
iglq do gastrofiberoskopu o Srednicy kanalu roboczego 2,8 mm,
dlueoSci roboczei 1550 mm z funkcia rotacii - 2 szt.

w prawo 1000
1000 mm (+/- 30 mm)

TAK
TAK
TAK
TAK

Wvmagania dodatkowe:

ll

Sprzet fabrvcznie nowv

TAK

l2

Rok orodukcii
Szkolenie personelu w zakresie obslugi, konserwacji w okreSlonym
terminie uzgodn ionym z Zamawiaiqcym, w siedzibie

201 I

IJ

TAK

Zamawiaiaceqo.

l4
t5
t6

Instrukcia w iezvku oolskim. w formie e lektronicznei
Gwarancia minimum 24 miesi4ce orazbezplatny serwis w okresie
gwarancyjnym i serwis poza gwarancyjny zabezpiecza.iqcy
Kupuiacego w sprzet zastgpczy,

W okresie gwarancji w przypadku wyst4pienia awarii
sDrzetu zasteDczeso nastaoi do 48 eodzin od zsloszenia.

''rIrlal i\ r'lurtirilzl,r iltt \itl.,rliijrt l\il|lltrllia
iLl. ('itliL:irtrirkie ll ]. l:'5X I l,.lirlilr'i

dostawa

TAK
TAK
TAK

Potwierdzenie

'..:

:

LAN.|CZNIK NR 3 DO SIWZ
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zam6wienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych

PROJEKT UMOWY SPRZE

----.-.-2011 roku w Koszalinie, pomigdzy:
Szpitalem Wojew6dzkim im. Mikolaja Kopernika
ul. T. Chalubiriskiego 7,75 - 5El Koszalin
NIP: 669-10- 44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505
reprezentowa nym przez Andrzej a Kondaszewskiego - Dyrekto ra
zwanym dalej Kupujqcym

Lllouazraatawdriu.........

a

KRS:

NIP:....................R8GON:..
reprezentowanym przez:
zw any m dalej Sp rze d aw c q

2.
L

Na zakupiony sprzgt Sprzedawca udziela ..... miesigcznej gwarancji oraz zobowiqzuje sig do wykonania nieodplatnego

4.
5.

serwisu gwarancyj nego.
Czas reakcji serwisu - 48 godziny od zgloszenia.

Po uplywie okresu gwarancji istnieje mozliwoSi podpisania umowy serwisowej okreSlaj4cej szczeg6lowo warunki

przegl4d6w i napraw pogwarancyjnych.

Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniaj4ca
un iemoz liwiaj 4ce wykorzystanie sprzgtu w pelnym zakresie.
Przeglqdy w cenie dostawy

-

do wymiany

sprzQtu

na nowy - 3 naprawy

uszkodzeri

razw roku przez okres trwania gwarancji.

s3

L

Sprzedawca poniesie koszt:

2.
3.

.

..... za ceng -lak w

$2

2.
3.

|

Sprzedawca zobowi4zuje sig do sprzeda2y

i

$l

dostarczenia Kupuj4cemu
formularzu ofertowym, stanowi4cym zal4czniknr I do umowy i bEdEcy integraln4 czgsci4 umowy
...... zl.
WartoSi umowy netto: ..................., 21, brutto:

1.

a)
b)
c)
d)

Dostarczenia sprzQtu do Kupuj4cego;
Monta2u i uruchomienia sprzgtu u Kupuj4cego;
Przeszkolenie personelu w zakresie obslugi;
Ubezpieczenia sprzQtu naczas dostauy ido czasu uruchomienia.
Zaplata nastqpi w formie przelewu bankowego na konto Sprzedawcy w terminie do 30
faktury.

Dostawa sprzEtu nast4pi w terminie
..... tel. 94 34 88 238.

"'

'

dni od dafy otrzymania sprzgtu

do ......................... r. po wczeSniejszym ustaleniu miejsca dostawy

z

i

Pani4

$4
Sprzedawca zaplaci Kupuj4cemu kary umowne w przypadku:
1) niezrealizowania umowy w terminie, o kt6rym mowa w $ 3 ust. 3 w wysokoSci 0,2oh wartoSci brutto umowy za kaZdy

dzieh zwloki,
op6Znienia w usuwaniu awarii lub wymiany sprzgtu na wolny od wad, w wysokoSci 0,2 oh warto!;ci brutto przedmiotu
umowy zgloszonego jako awaryjny, za kazdy rozpoazgty dzieri op6Znienia, liczony od terminu zakohczenia okresu
oczekiwania na usunigcie wady lub wymiany sprzQtu.
3) odst4pienia od umowy przez Kupuj qcego z przyczyn okre5lonych w $ 5 - w wysokoSci 30olo warto6ci brutto umowy.
2. Kupuj4cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego, przewylszajqcego wysokoSc

2)

zastr ze2ony ch

3.
4.
5.

kar

u

m

ownyc h.

Zaplata kar umownych nastEpuje na pisemne wezwanie Kupuj4cego w terminie l0 dni od dnia otrzymania wezwania.
Kupuj4cy zastrzega sobie prawo potrqcenia kar umownych z wynagrodzehnaleznych Sprzedawcy.

Sprzedawca nie moze bez zgody Kupuj4cego przenieSi wierzytelno5ci, wynikaj4cych

z niniejszej umowy na osobq

trzeci4.

ss

Kupujqcemu przysluguje prawo odst4pienia od umowy, w przypadku nienale2y'tego jej wykonyrvania, a w szczeg6lnoSci:
I
dostawy innego przedmiotu ni2 przedstawiony w ofercie,
op6lnienie w dostawie przedmiotu umowy powyzej l4 dni.

)
2)

I

.

2.

$6
Sprzedawca wraz ze sprzgtem dostarczy wyrnagane prawem dokumenty wlaSciwe dla przedmiotu zam6wienia w celu jego
uruchomienia i eksploatacj i.
Uruchomienie sprzgtu oraz przeszkolenie personelu nast4pi w terminie dogodnym dla Kupuj4cego, jednakze nie p6Zniej
niZ do

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dnia

r. z

czego zostanie sporz4dzony protok6l zawieraj4cy:

Nazwg i typ sprzgtu;
Numer fabryczny sprzQtu;
Rok produkcji sprzgtu;
Producent;
Data uruchomienia;

Listgprzeszkolonychpracownik6w;
Odnotowanie przekazania instrukcji obslugi dla personelu obsluguj4cego;
Instrukcjg BHP.

$7
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznoSci.

$8

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umow4 bgd4 miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zam6wief publicznych.

Spory wynikle na

se
tle wykonania niniejszej umov{y, strony poddadzq rozstrzyenigciu

wlaSciwemu rzec,zowo SEdowi w

Koszalinie.

$10

Umowp sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dlakaadej ze stron.

Zalaczniki do umowy:

L

Formularz ofertowy

KUPUJ{CY:
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SPRZEDAWCA:

z+t,{czNtK

NR 4 D0 SIWZ

FORMULAP.Z OFERTOWY

GASTROFIBEROSKOP
Lp

Przedmiot zam6wienia

Nr kat,

IloSi

Gastrofiberoskop

podpis wykonawcy

Cena netto

VAT

Cena

