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Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020;  

oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.2 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną. Tytuł Projektu: „Poprawa warunków udzielania świadczeń 

zdrowotnych w Przychodni Rejonowej w Jaworze poprzez modernizację pomieszczeń oraz 

zakup specjalistycznego wyposażenia” 
 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.  
„Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze” 

 

postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo  zamówień publicznych   
(t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ) 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.  
„Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze” 

Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zamawiającym jest: 

Przychodnia Rejonowa w Jaworze 

59-400 Jawor 

ul. Piłsudskiego 10 

Strona internetowa: http://przychodnia-jawor.pl/ 

Adres poczty elektronicznej:  sekretariat@przychodnia-jawor.pl 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 

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

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579) oraz 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług i dostaw lub robót 

budowlanych. 
3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają 

następujące znaczenie: 

a) „uPzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579), 
b) „siwz” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale III niniejszej siwz, 
d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza siwz, 
e) „Zamawiający” – Przychodnia Rejonowa w Jaworze 
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą siwz i złożyć ofertę zgodnie z jej postanowieniami. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, 

czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. (Art. 24aa uPzp)  

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia; kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV); informacja o możliwości bądź braku możliwości składania ofert 

częściowych 

Wspólny słownik zamówień CPV:  33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa 
elektrycznego oraz szkolenia wyrobu medycznego – ultrasonografu 2D z trzema głowicami, szczegółowo 

opisanego w załączniku ofertowym nr 2A (formularzu asortymentowo-cenowym), który stanowi integralną 

część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

2. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale 

XVII siwz. 

 

3. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014 – 2020; oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.2 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną. Tytuł Projektu: „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w 

Przychodni Rejonowej w Jaworze poprzez modernizację pomieszczeń oraz zakup specjalistycznego 

wyposażenia” 
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4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie w ramach umowy należy zrealizować  w terminie 42 dni od zawarcia umowy.   

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:  
1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp, 

 oraz 
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp – tj. Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli  przez 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 (DzU. Z 

2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

1. W celu oceny ofert oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  Wykonawcy muszą 

złożyć wraz z ofertą (którą stanowi formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 2 do siwz wraz z 

wypełnionym i podpisanym formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załacznik 2A do siwz): 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku 1 

do siwz; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 

mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje brak 

podstaw wykluczenia z postępowania. 

2) pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do 

reprezentowania Wykonawcy /dla Wykonawców występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

 

2. W celu dokonania oceny ofert w zakresie „Parametrów użytkowo-technicznych” oferowanego przedmiotu 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących oferowanego 

przedmiotu zamówienia tj.: wydanych/opublikowanych przez wytwórcę oferowanego wyrobu medycznego - 

ulotek informacyjnych, folderów lub części folderów, kart technicznych, katalogów lub części katalogów, 

etc., w których opisane/wskazane są cechy, parametry, właściwości, itp. oferowanego przedmiotu zamówienia w 

zakresie parametrów podlegających ocenie przez Zamawiającego i oferowanych przez Wykonawcę. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów wraz z ofertą – pomimo, iż Wykonawca wskaże i 

oświadczy w załączniku 2A oferowanie danego parametru, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że 

oferowany asortyment nie posiada ocenianego parametru/parametrów i przyzna w tym zakresie 0 pkt 

cząstkowych.  

 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
należy złożyć z ofertą w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza). 
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4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oryginału oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić  dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – 
oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

(Prosimy nie składać z ofertą; Zamawiający zamieści wzór oświadczenia na stronie internetowej razem z 

informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp) 

5. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie 

Wykonawcę,  którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust.2 uPzp - Prosimy nie składać ich wraz z ofertą.  

W niniejszym postępowaniu są to: 
5.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia 

na podstawie art 24 ust. 5 pkt.1 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert,  
5.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności;  

5.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne.  

5.4. Dokumenty dotyczące oferowanego ultrasonografu potwierdzające jego status wyrobu medycznego: 
a) deklaracje zgodności CE, 
b) certyfikat jednostki notyfikowanej; 

 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. Termin określony w pkt. 5.1. stosuje się odpowiednio. 
 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski 
 

8. Ilekroć w siwz, a także w załącznikach do siwz występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń 

lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i 

dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 

reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

9. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 

podpisującej. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 1., oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

12. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 

podpisującej. 

13. W przypadku Wykonawców, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty 

i oświadczenia składa się w oryginale, natomiast w przypadku składania kopii dokumentów dotyczących: 

1) Wykonawcy - poświadcza je za zgodność z oryginałem Wykonawca, 

2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie – poświadczają je za zgodność z oryginałem 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów wspólnych, 

natomiast w zakresie, który dotyczy Wykonawcy – poświadcza je Wykonawca. 

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane 

dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą drogi elektronicznej. 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą drogi elektronicznej, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 

że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, została mu 

doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Przychodnia Rejonowa w Jaworze 

59-400 Jawor 

ul. Piłsudskiego 10 

e-mail sekretariat@przychodnia-jawor.pl 

6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się tytułem  

postępowania: „Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze” 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Małgorzata Kasprzak 
Godziny pracy od 7.25 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści siwz. 
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.przychodnia-

jawor.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Zmianę siwz Zamawiający 

udostępni na własnej stronie internetowej (www.przychodnia-jawor.pl).  
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i 

poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści taką informację na własnej stronie 

internetowej (www.przychodnia-jawor.pl). 
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią siwz, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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Rozdział X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
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 o 60 

dni. 

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę. 
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3.  Treść oferty musi być zgodna z treścią siwz. 
4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 
5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane 

przez wykonawcę. 
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. 
7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących 

wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 
8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez 

Wykonawcę. 
12. W przypadku, gdy informacje złożone wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 
spełnia łącznie 3 warunki: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca 

wartość gospodarczą, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej 

(jawnej) części oferty. 
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
14. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 
a) formularz ofertowy do siwz sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do siwz 
wraz Załącznikiem 2A (formularzem asortymentowo-cenowym),  
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wg. wzoru stanowaiącego załącznik Nr 1 do siwz; w 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. 

c) Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). do 

reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile ofertę składa 

pełnomocnik; treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania)  
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d) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2. siwz. 

15. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z 

jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.  
16. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy, 
b) Przychodnia Rejonowa w Jaworze, 59-400 Jawor, ul Piłsudskiego 10 

c) OFERTA – „Dostawa ultrasonografudla Przychodni Rejonowej w Jaworze”- Nie otwierać przed dniem                    

15-01-2018 r. przed godz. 11:30. 

Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe oznaczenie kopert/opakowań z 

ofertami.  

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XI pkt 14 należy złożyć w pokoju nr 305 w 

siedzibie Zamawiającego w terminie do 15-01-2018 r. do godziny. 11:00. 
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce 

wskazane w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-01-2018 r. o godzinie 11:30 w pokoju nr 301 w siedzibie Zamawiającego – 

w Przychodni Rejonowej w Jaworze, 59-400 Jawor, ul Piłsudskiego 10. 
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w 

kopercie oznaczonej jak w Rozdziale XI pkt 16 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 
5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określa cenę za całość przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w ofercie ceny brutto 

(wartości brutto). 
2. Ceną oferty jest wartość brutto wymieniona w Załączniku nr 2A do siwz (formularzu asortymentowo-

cenowym). 
3. Całkowita wartość zamówienia – zarówno netto jak i brutto powinny być wyrażone w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym wartość netto razy 1,xx ( xx - oznacza właściwą stawkę 

podatku VAT). W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając formularz asortymentowo - cenowy 

powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zaokrągla się  

do jednego grosza w dół, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę. 
4. Cena oferty wybranej przez Wykonawcę części obejmuje koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w 

zakresie określonym w siwz w tym w projekcie umowy.  
5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z 

siwz, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia (również 

ewentualne opusty oferowane przez Wykonawcę), w szczególności w cenie należy uwzględnić wszelkie 

dodatkowe koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy. 
6. Jeżeli Wykonawca złoży 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  (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie  będzie prowadzić  do jego powstania oraz wskazując ich wartość  bez kwoty podatku. 

Rozdział XIV. Opis kryteriów oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone.  
2. W przypadku określeń wyrażonych w procentach Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w 

ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 
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3. Spośród ofert nieodrzuconych oceniane będą: 
a) Cena (C) - 60 % 
b) Parametry użytkowo-techniczne (P) – 25 % 
c) Okres gwarancji i rękojmi* (Gr) – 15% 
*- okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy 
 

ad a) Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 
                                 Cena oferty najtańszej – wartość brutto  

C = --------------------------------------------------------------------------------------- razy 60 = liczba punktów 
                                 Cena oferty badanej – wartość brutto  
 

Dla Pakietu 2 ceną oferty jest łączna wartość brutto poszczególnych urządzeń. 

 

ad b) Punkty w kryterium „Parametry użytkowo -techniczne” zostaną obliczone według wzoru 
         
                     Łączna liczba  punktów cząstkowych przyznanych ofercie badanej  

P = --------------------------------------------------------------------------------------------------- razy  25 = liczba punktów 
                  Największa łączną liczba przyznanych ofercie punktów cząstkowych  

 
Punkty cząstkowe oraz sposób ich przyznawania zostały wskazane w załączniku 2A do siwz; punkty cząstkowe 

za parametry użytkowo-techniczne zostaną zsumowane, a następnie obliczone wg. wzoru podanego powyżej. 
 

 

ad. c) Punkty w kryterium  „Okres gwarancji i rękojmi” zostaną obliczone wg wzoru: 
Okres gwarancji i rękojmi w ocenianej ofercie 

 Gr = --------------------------------------------------------------------------------------------------razy 15= liczba punktów 

             Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi w spośród złożonych ofert  

 

 

4. Zamawiający informuje, że: 
1) w przypadku podania przez Wykonawców w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” wartości niższych lub 

wyższych od określonych przez Zamawiającego w objaśnieniach powyżej, przyjmie się odpowiednio najniższą 

albo najwyższą wartość przewidzianą w siwz.  

Natomiast w przypadku braku podania przez Wykonawcą w ofercie wartości dotyczącej ocenianego kryterium 

„Okres gwarancji i rękojmi” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 24-miesięczny okres gwarancji i 

rękojmi.  
Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji i rękojmi – w takim przypadku do wyliczenia punktów 

w tym kryterium odpowiednie zastosowanie będą miały zapisy pkt 4 ppkt 1) niniejszego Rozdziału dotyczące 

przyjęcia do wyliczeń najwyższej wartości przewidzianej w siwz. 

 

5. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty z największą liczbą punktów, tj. przedstawiające 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa powyżej. 

 

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

w celu zawarcia umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia.  

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, który spełni 

wymagania formalne określone w ust. 1.  

3. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
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zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób.  

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

1) została złożona tylko jedna oferta;  

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy 
Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze.  

 

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Rozdział XVII. Projekt umowy 

UMOWA Nr …....../.............  
zawarta w dniu ………….. r. w Legnicy pomiędzy: Przychodnią Rejonową w Jaworze  wpisaną do rejestru 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

000005481, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX 

Wydział Gospodarczy  

 

reprezentowaną  przez: 
Joannę Strączek  – Kierownika 
przy kontrasygnacie  
Elżbietę Białczak   - Główną księgową  
 
NIP 695-13-51-570 

Regon 390631706  

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

a……… 

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

NIP…. ………… 

REGON: …………………….. 

Reprezentowanym przez: 

……………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu  
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2017 

r., poz. 1579).  

 

§1 

Przedmiotem umowy jest dostawa kompletnie wyposażonego urządzenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do 

umowy, który stanowi jej integralną część. Dostawa obejmuje również rozładunek. 

 

§2 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, uruchomienia rzeczy wymienionych w załączniku nr 1 

do niniejszej umowy oraz przeprowadzenia testu bezpieczeństwa elektrycznego i przeszkolenia pracowników 

Zamawiającego z zakresu ich prawidłowej obsługi. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 będzie dostarczony, 
zamontowany i uruchomiony na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie montażu oraz reklamacji jest Jadwiga Wojda-

Elbrah  tel. 076/ 870-23-27 wewn. 46. 
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, dokonać montażu,  uruchomienia oraz przeprowadzenia szkolenia z 

zakresu obsługi przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od zawarcia  umowy., tj, do dnia ........................ 

4. Przedmiot umowy winien być wyposażony we wszystkie elementy umożliwiające jego prawidłowe 

użytkowanie. 
5. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim 

oraz dokumentację techniczno – ruchową. Wykonawca zobowiązany jest do założenia paszportu technicznego. 
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6. W trakcie montażu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu 

bezpieczeństwa elektrycznego oraz przekazania dokumentu potwierdzającego jego wykonanie.  
7. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 

strony umowy obejmujący stwierdzenie dostarczenia DTR oraz wykonania czynności, o których mowa w ust. 1. 

Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. 
§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje, że  dostarczony przedmiot umowy: 

1) jest fabrycznie nowy i odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz złożonej ofercie,  

2) nie był przedmiotem demonstracji ani pokazów. 

2. Wszelkie zasady dotyczące uprawnień i obowiązków wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi określone 

zostały w Załączniku nr 2 do umowy -  Karcie gwarancyjnej  

3. W okresie trwania gwarancji jedynym uprawnionym do wykonywania przeglądów, napraw, wymiany części, 

itp. w zakresie urządzeń jest autoryzowany serwis producenta. 

 

§ 4  
1. Za przedmiot umowy określony w §1 Zamawiający zapłaci łączną kwotę netto ........................ zł powiększoną 

o należny podatek VAT ......%   Łączne wynagrodzenie brutto  wyniesie: ................................ zł 

(słownie....................................... ). 
2. Zapłata za wykonanie umowy  zostanie zrealizowana w terminie 30 dni liczonym od dnia otrzymania 

prawidłowej faktury wystawionej zgodnie z §2 ust. 7. 

 

§ 5 
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:  
a) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 w przypadku wystąpienia jego 

wadliwości w czasie trwania gwarancji lub rękojmi, przy czym za wadliwość uważa się brak możliwości 

używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, która nie została usunięta przez Wykonawcę w terminie 10 dni 

roboczych,  
b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku 

do terminu określonego w §2 ust. 3.   
c) w wysokości 500 zł za każde uchybienie obowiązkowi opisanemu w Załączniku nr 2 do umowy -  Karcie 

gwarancyjnej; 

d) określone w Załączniku nr 2 do umowy – Karta gwarancyjna. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z jej stron, a którego przyczyna leży po stronie 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 4 ust. 1.  
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:  
1) opóźnienia w terminie realizacji zamówienia o 20 dni, 
2) nie usunięcia wady w terminie 5 dni roboczych po upływie terminu, o którym mowa w Karcie gwarancyjnej. 
4. Umowne prawo odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od podjęcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 
5. Zastrzeżone niniejszą umową warunki odstąpienia od umowy nie wyłączają ani nie ograniczają odstąpienia na 

zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnych oraz 

prawie zamówień publicznych. 

6. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 
§6 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o zawarciu umowy z 

podwykonawcą bez względu na rodzaj i wartość takiej umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia wraz ze 

wskazaniem danych identyfikujących podwykonawcę celem przekazania tej informacji Instytucji Zarządzającej, 

z którą Zamawiający ma zawartą umowę na realizację inwestycji. Powyższe dotyczy również dalszych 

podwykonawców. 

§7 

W przypadku prawem przewidzianym Strony zawrą odrębna umowę dotyczącą powierzenia i przetwarzania 

danych osobowych 
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§8 

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowych 

licencji na korzystanie z oprogramowania niezbędnego do korzystania i obsługi sprzętu medycznego. 

 

§9 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
 

§11 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 
§12 

Strony zobowiązują się do stosowania postanowień niniejszej umowy, jak również SIWZ oraz złożonej oferty, 

na podstawie których umowa ta została zawarta. 
 

§13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze 

stron. 
ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA  

Załącznik Nr 2 do umowy nr.................... 

 

KARTA GWARANCYJNA  

§1  

Przedmiot i termin gwarancji  
1. Niniejsza gwarancja obejmuje urządzenia dostarczone, zamontowane i uruchomione w ramach umowy 

nr….........z dnia………. (zwanej dalej: umową),  

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy i odpowiada 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu pn. „ Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze” oraz złożonej ofercie 

3. W czasie gwarancji Wykonawca odpowiada za jakość techniczną i użytkową oraz przydatność dla  

określonego przez Zamawiającego celu. 

4. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji dla poszczególnych urządzeń wskazany jest w Załączniku nr 1 

do umowy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po dacie odbioru, o którym mowa w §2 ust. 4 

umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił wadę przed jego upływem - w takim przypadku roszczenia Zamawiającego 

wygasają w ciągu roku od dnia zgłoszenia wady. 

5  Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub dokonania naprawy 

potwierdzonych protokołem. Powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej w przypadku, gdy 

Wykonawca dokonał wymiany części. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega każdorazowo 

przedłużeniu o czas od momentu stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego protokołem. 

6. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach 

ogólnych z tym zastrzeżeniem, że strony rozszerzają rękojmię w ten sposób, że  w przypadkach gdy okres 

rękojmii  określony w przepisach prawa jest krótszy niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, okres 

rękojmi przedłuża się na okres udzielonej gwarancji.  

 

§ 2  

Obowiązki i uprawnienia stron  

1. Zasady eksploatacji i konserwacji urządzenia i sprzętu zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę 
„Instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzenia”. 

2. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w przekazanej Zamawiającemu instrukcji mogą wynikać tylko z 

przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności, zasady te nie mogą się różnić na 

niekorzyść Zamawiającego w stosunku do zasad określonych przez producentów elementów podlegających 

gwarancji. 
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3. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji, nie będzie mógł się uwolnić od 

zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających 

gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego i niezwłocznego usuwania wad  

5. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objętym niniejszą gwarancją Zamawiający jest 

uprawniony wedle własnego wyboru do:  
a) żądania usunięcia wady;  

b) wskazania trybu usunięcia wady i/lub wymiany rzeczy na wolną od wad;  

c) żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) 

jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;  

d) żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie wad i/lub wymianę rzeczy na wolną od wad 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;  

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z któregokolwiek z uprawnień nie wyłącza możliwości skorzystania z 

pozostałych uprawnień , w tym w szczególności żądania zapłaty kar umownych i odszkodowania. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych bądź 

wypłaty odszkodowania Wykonawca zobowiązuje się do ich w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 
6. Ilekroć w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres gwarancji na wolną od wad.  

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminach wynikających z niniejszej karty bądź umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Powyższe nie powoduje utraty ani ograniczenia praw wynikających z gwarancji i rękojmi, jak także prawa do 

naliczenia kar umownych i odszkodowania  z rękojmi i gwarancji. Postanowienia §1 ust. 4-6 stosuje się 

odpowiednio.  

8. W ramach udzielenia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania dostępności części 

zamiennych przez okres 10 lat od daty rozpoczęcia terminu gwarancji. 

9. Skorzystanie przez Zamawiającego z którychkolwiek uprawnień nie wyłącza możliwości skorzystania z 

pozostałych uprawnień , w tym w szczególności nie wyłącza  możliwości żądania zapłaty kar umownych  i 

odszkodowania. 
 

§3  

Sposób i terminy usuwania wad 

1. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad i awarii urządzeń i/lub sprzętu, w okresie gwarancji i rękojmi 

telefonicznie oraz drogą mailową przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia będą dokonywane pod nr tel.  

………………… lub na adres poczty elektronicznej ……………………………….. 

2. Zgłoszenie telefoniczne powinno być potwierdzone mailem. 

3. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na adres poczty elektronicznej, z którego 

zostało wysłane zgłoszenie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności mających na celu usuniecie wady w czasie 

nieprzekraczającym dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od 
faktu potwierdzenia, bądź też nie potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia zgodnie z ust. 3.  

 W przypadku zgłoszenia wady w przedmiocie umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

usunięcia wady, nie później jednak niż: 

a) w terminie pięciu dni roboczych w przypadku, gdy wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji,  

b) w terminie dziesięciu dni roboczych w pozostałych przypadkach. 

5. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej urządzenia i/lub sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego 

wymiany na nowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady. 

6. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzeń i sprzętu. 

7. W przypadku konieczności naprawy urządzeń i/lub sprzętu w serwisie, Wykonawca zapewni: 

1) odbiór na własny koszt wadliwych urządzeń i/lub sprzętu w terminie nieprzekraczającym dwóch dni 

roboczych od dnia zgłoszenia wady; 

2) dostawę naprawionych urządzeń i/lub sprzętu na własny koszt w terminie nieprzekraczającym dwóch dni 
roboczych od dnia usunięcia wady, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od odebrania urządzenia od Zamawiającego. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia wady w terminie siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia fabrycznie 

nowych urządzeń zastępczych o parametrach równoważnych z oferowanymi.  

9. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu umowy 

naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą użytkownika urządzenia, pokrywa Wykonawca. 
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10. W przypadku awarii urządzenia, która nie została usunięta w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 1 lub wystąpienia konieczności dwukrotnego usunięcia tej samej wady zarówno w zakresie  

naprawy, jak i wymiany ( części, elementu, podzespołu, itp.), Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej 

wymiany urządzenia na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych aniżeli wynikające z umowy oraz oferty 

Wykonawcy. 

§4 

Przeglądy gwarancyjne  
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. W 

przypadku braku w dokumentacji techniczno - ruchowej informacji dotyczącej przeglądów technicznych 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich dokonywania raz na 12 miesięcy w okresie trwania gwarancji. 

2. Przeglądy gwarancyjne, o których mowa w ust. 1 sa nieodpłatne. Wykonawcy nie przysługuje również prawo 

żądania jakichkolwiek kosztów z tym związanych (np. kosztów dojazdu na miejsce przeglądu, wynagrodzenia 

osób uczestniczących w przeglądach z ramienia Wykonawcy, koszty użytych materiałów, urządzeń pomiarowych 

itp.) 

3. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim 

Wykonawcę  na piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

4. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz osoby 
wyznaczone przez Wykonawcę.  

5. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla 

ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez pozostałych członków komisji przeglądowej.  

6. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego. 

Ujawnienie wad w Protokole Przeglądu Gwarancyjnego jest równoznaczne w skutkach z pisemnym zgłoszeniem 

przez Zamawiającego wad, skutkującego rozpoczęciem biegu terminów na usunięcie wad. 

 

§5  

Komunikacja  
1. Strony wskazują następujące dane teleadresowe do korespondencji: 

a) Zamawiający: \ 
- telefon …............…………….. 

- e-mail .......................................... 

- adres korespondencyjny Przychodnia Rejonowa w Jaworze, 59-400 jawor, ul. Piłsudskiego 10 

b) Wykonawca: 

- - telefon ……………………….. 

- e-mail………… 

- adres korespondencyjny……… 

2. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w ust. 1 strony obowiązane są informować się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 

wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną;  

 

§6 

Postanowienia końcowe  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA  
 

 

Rozdział XVIII. Środki ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 

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

na podstawie ustawy Pzp.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
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wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie pisemnej albo 

postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu.  

5. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty odwołującego;  

4) opisu przedmiotu zamówienia;  

5) wyboru najkorzystniejszej  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołan ia 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.  

7. 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.  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 5 

dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie 

internetowej.  

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia.  

10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.  

 

 Rozdział XIX. Informacja o umowach ramowych 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umów ramowych. 

Rozdział XX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części 

zamówienia, na podstawie art. 36a ust. 2 uPzp. 
 
 

Rozdział XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe 

Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
 

Rozdział XXII. Wykaz załączników do siwz 

Załącznik Nr 1 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
Załącznik Nr 2 –wzór Formularza Ofertowego; 

Załącznik Nr 2A – wzór folmularza asortymentowo-cenowego 


