SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Dostawa odczynników oraz części eksploatacyjnych dla Pracowni
Mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy

Postępowanie prowadzone jest pod numerem: TP 21/21
(W wszelkich pismach dotyczących niniejszego postepowania , prosimy o podawanie numeru postępowania)

Treść SWZ z załącznikami zatwierdzam:

Poznań, dnia 30 grudnia 2021 r. .

Dyrektor Szpitala Klinicznego
Im. K.Joschera UM W Poznaniu
dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Skróty
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia
Ustawa PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2021.1129 z późn. zm)
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Cześć I – Informacje Ogólne
1.
2.
3.
4.

Rozdział I - Zamawiający:
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul.
Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Dane kontaktowe: Dział Zamówień Publicznych, tel.: (0-61) 849 13 75
Adres poczty elektronicznej: przetargi@skp.ump.edu.pl
Postępowanie jest prowadzone na profilu Zamawiającego
Link do profilu Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump
Rozdział II - Adres strony internetowej
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, załączniki do SWZ, projektowane postanowienia umowy oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednió związanę z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na profilu
Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

1.

2.

3.

Rozdział III - Tryb udzielenia zamówienia
Z uwagi na wartość szacunkową zamówienia poniżej progów unijnych określonych w przepisach, o których mowa w
art. 3 ust. 1 ustawy pzp, postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
Do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze
wydane na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ustawą – przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (Dz.U. 2020.1740 t.j.).
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
Rozdział IV - Procedura uprzedniej oceny ofert
Instytucji uprzedniej oceny ofert o której mowa w art. 139 ustawy pzp nie ma zastosowania

1.
2.

Rozdział V - Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników oraz części eksploatacyjnych dla Pracowni Mikrobiologii
wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy
Informacje o przedmiocie zamówienia, o ewentualnym dopuszczeniu rozwiązań równoważnych oraz wykaz
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących oferowanych dostaw
zawarte są w Części III Rozdział: III SWZ
Rozdział VI - Okres obowiązywania umowy i termin wykonania zamówienia

Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące
Termin dostawy towaru do 5 dni roboczych, od daty otrzymania zamówienia
Rozdział VII - Miejsce wykonania zamówienia
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul.
Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

1.
2.
3.
4.
5.

Rozdział VIII - Opis części zamówienia oraz liczba części zamówienia w tym informacja o możliwości złożenia
oferty częściowej
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części (tj.: Pakiet I i Pakiet II).
Każda część zamówienia (Zadanie) stanowi całość i jest niepodzielna, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w załączniku nr 1A i 1B do SWZ
Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 7 pkt 15 ustawy pzp.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia (tj. na wszystkie części) lub tylko na
poszczególne części zamówienia.
Zamawiający nie określa maksymalnej ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę.
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Rozdział IX Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy o udzielnie zamówienia publicznego
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
o udzielenie zamówienia publicznego, określone zostały w wzorze umowy dostawy stanowiącemu załącznik nr 7 do
SWZ oraz w wzorze umowy dzierżawy stanowiącemu załącznik nr 8 do SWZ.
Wzór umowy określa warunki realizacji przedmiotu zamówienia
Rozdział X - Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tzn. oferty przewidującej odmienny sposób
wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
Rozdział XI - Wadium
Zamawiający nie wymaga
Rozdział XII - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział XIII – Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Rozdział XIV - Informacje o zamówieniach o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy pzp
Zamawiający nie przewiduje
Rozdział XV - Aukcja Elektroniczna
Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
Rozdział XVI - Zastrzeżenie o możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy pzp
Zamawiający nie zastrzega
Rozdział XVII - Informacja o obowiązku osobistego wykonania – zastrzeżenie z art. 60 i art. 121 ustawy pzp
Zamawiający nie zastrzega
Rozdział XVIII – Wizja lokalna
Zaleca się (nie jest to jednak bezwzględnie wymagane) dokonanie wizji lokalowej (po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Pracowni Mikrobiologii - tel. 61 8491 250 i z Działem Eksploatacji tel. 61 8491
501 ), w celu funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanej aparatury oraz zapewnienia właściwych warunków jej
eksploatacji w Pracowni.
Rozdział XIX -- Informacja w sprawie zwrotu kosztów w postępowaniu
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy pzp.

Część II - Komunikacja
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się
z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump.
Informacje zawarte poniżej (Lit A, B, C,) należy stosować odpowiednio dla przedmiotowego postępowania o udzielnie
zamówienia publicznego objętego niniejszym SWZ.
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A. Informacje Ogólne
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami odbywa się za pośrednictwem formularza „Złóż ofertę” dostępnego na profilu Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump- dotyczącej danego postępowania
Złożenie dokumentów innych niż oferta odbywa się za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” - dostępnego
na stronie dotyczącej danego postępowania. Dotyczy to w szczególności wniosków o wyjaśnienie treści SWZ
W sytuacjach awaryjnych tj. np. w przypadku niedziałania platformyzakupowej.pl, komunikacja między zamawiającym
a wykonawcą może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów
składanych wraz z ofertą.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelki kontakt prowadzony będzie
wyłącznie ze wskazanym Pełnomocnikiem.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w
SWZ (numer postępowania podany na wstępie SWZ)
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Oferta, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuję się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4
dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 5, przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o
którym mowa w ust 10.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 6, zamawiający nie
ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez
ujawniania źródła zapytania.

Informacje techniczne o komunikacji elektronicznej dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
1. Informacje i dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem zostały zamieszczone w zakładce „Postępowania".
W celu zapoznania się z zamieszczonymi informacjami lub dokumentami należy przejść do tej zakładki dotyczącej
danego postępowania na profilu Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump.
2. Wymagania techniczno-organizacyjne związane z udziałem Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) Złożenie oferty, oświadczeń (w tym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - ustawy pzp) o braku podstaw do
wykluczenia i spełnieniu warunków udziału, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych
środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, wymaga od Wykonawcy posiadania możliwości złożenia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przez osobę upoważnioną do tych czynności, za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump.
2) Wykonawca składa ofertę na Platformie Zakupowej.
3) W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę „Załóż konto", następnie należy
wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora.
4) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami - za pośrednictwem Formularz składania oferty
dostępnym na platformie zakupowej w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
5) Ofertę należy złożyć wraz z wszystkimi wymaganymi i wymienionymi przez Zamawiającego w SWZ
oświadczeniami i dokumentami - w jednym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do tych czynności (zalecane)
6) W przypadku złożenia oferty wraz z ww. oświadczeniami i dokumentami, w odrębnych plikach, każdy z
tych plików musi być osobno podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do tych czynności.

B.
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7) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składanie oświadczeń w imieniu
Wykonawcy, powinien być w odrębnym pliku, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do tych czynności (mocodawcę)
• Zamawiający dopuszcza również podpisanie ww. dokumentów, w formie skompresowanej, poprzez opatrzenie
całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest to
równoznaczne z poświadczaniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów.
Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie z osobna każdego ze
kompresowanych plików.
• Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy
kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta oraz dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wymogiem
Zamawiającego.
• Przez wysłaniem, zaleca się sprawdzenie poprawność złożonej oferty oraz załączonych plików.
9) Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia zostaje automatycznie zaszyfrowana przez
system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
10) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku dopuszczalna
wielkość jednego pliku 150 MB przy maksymalnej ilości 10 plików.
11) Zamawiający, zgodnie z § 3 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
(Dz.U.2020.2452), wskazuje, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o
których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej
"zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, należy sporządzić w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt,, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art.
66 ust. 1 ustawy pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Zalecany format: pdf
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers
.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
12) W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
13) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 4, przekazywane w postępowaniu lub w
konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w pkt 11 (zalecany format :
pdf) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, o której mowa w Części II Lit A
3. Zamawiający, stosownie do treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ
lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich
nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików pdf.
4. Zamawiający, stosowanie do § 12 ust 2 określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego,
gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia ofert,
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia
oferty".
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Zamawiający, zgodnie z § 11 ust 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
(Dz.U.2020.2452), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
(Dz.U.2020.2452), określa, że w celu złożenia podpisu zaufanego należy:
a. założyć profil zaufany na https://epuap.gov.pl/wps/portal ( w przypadku braku profilu zaufanego)
b. podpisać dokument zgodnie z informacjami zawartymi na ttps://epuap.gov.pl/wps/portal i podpisany dokument
przekazać zamawiającemu za pośrednictwem profilu na https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump na stronie
dotyczącej danego postępowania
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
(Dz.U.2020.2452), informuje , że w celu złożenia podpisu osobistego należy:
1) posiadać tzw.: „e dowód”. Szczegóły techniczne i sposób uzyskania takiego dokumentu podane zostały na stronie
internetowej: https://www.gov.pl/web/e-dowod.
2) podpisać dokument zgodnie z informacjami zawartymi https://www.gov.pl/web/e-dowod i podpisany dokument
przekazać zamawiającemu za pośrednictwem profilu na https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump - na stronie
dotyczącej danego postępowania
8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
9. Zamawiający informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty
przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
10. Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony zamawiającemu w dyspozycji art. 221 Pzp.
11. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne. W celu ułatwienia Wykonawcom korzystania z Platformy
Zakupowej operator platformy uruchomił Centrum Wsparcia Klienta, które służy pomocą techniczną pod numerem tel.
22 101 02 02 lub e-mai: cwk@platformazakupowa.pl.
5.

C. Poświadczenia.
1.

2.

3.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art.
94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o
wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2,
dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa - mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2,
może dokonać również notariusz.
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Rozdział II - Zastrzeżenie Zamawiającego
Zamawiający zastrzega, że sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452).
Rozdział III - Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w tym postępowaniu, za
pośrednictwem Platformy zakupowej jest: Agata Konopińska.
W sytuacji awaryjnej, adres e-mail: akonopinska@skp.ump.edu.pl, w godzinach: 9.00—14.00
Jednocześnie Zamawiający informuje, że inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami odbywać się będzie w sposób wskazany w części II SWZ. Oznacza to, że
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Cześć III – Przedmiot zamówienia, przedmiotowe środki dowodowe i inne
dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia
1.

Rozdział I : Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników oraz części eksploatacyjnych dla Pracowni Mikrobiologii
wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy.
Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696500-0

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1A dla pakietu nr 1 i w załączniku nr 1B dla
pakietu nr 2 stanowiącym integralną cześć treści niniejszego SWZ
Rozdział II: Przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i
wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Wykonawca razem z ofertą złoży następujące przedmiotowe
środki dowodowe i inne dokumenty :
1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone przez zamawiającego,
posiada dokumenty dopuszczające zaoferowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z
dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. z dnia 13.12.2019 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), ) do
obrotu zgodnie z obowiązującym prawem (np. CE IVD lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
oznakowane CE IVD dla którego wystawiono deklarację zgodności) i że zaoferowane dostawy spełniają
wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 05.04.2017 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w
sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i
Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE. L.
Nr 117, str. 1)*.Wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SWZ.
2) Opis zaoferowanej aparatury poprzez potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych – granicznych określonymi
przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia tj.:
- dla pakietu nr 1: załącznik nr 1A, tabela nr 3
- dla pakietu nr 2: załącznik nr 1B, tabela nr 2
3) dokumenty takie jak: wyciągi z oryginalnych instrukcji, ulotek, katalogów, specyfikacji technicznej producenta i innych
dokumentów równoważnych , potwierdzającymi spełnienie parametrów wymaganych – granicznych określonych :
Dla pakietu nr 1: w załącznik nr 1A, tabela nr 3
- pkt 3 - Instrukcja obsługi analizatora zgodna z oferowanym analizatorem. Instrukcja z: numerem wersji, datą
aktualizacji i symbolem modelu oferowanego analizatora. Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i
elektronicznej
- pkt 5 - Analizator, najnowszy technologicznie, automat bez odczynników na pokładzie
- pkt 7 - Analizator z wbudowanym oprogramowaniem i z regułami eksperckimi opartymi o najbardziej aktualne
obowiązujące zalecenia EUCAST (EUCAST - Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości) z obowiązkiem
ich bieżącej aktualizacji.Numer wersji oprogramowania. Oprogramowanie w języku polskim. Reguły eksperckie z
numerem wersji EUCAST i datą aktualizacji
- pkt 11 - Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych zgodne co do składu leków i
ich stężeń, dla szczepów klinicznych i szczepów wzorcowych, z najbardziej aktualnymi zaleceniami EUCAST
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- pkt 14 - Inokulacja zawiesiny patogenu do testu wykonana NIE manualnie, tj. przy pomocy pipety
jednokanałowej/wielokanałowej dozującej wymaganą ilością zawiesiny do każdej celki testu
Zamawiający prosi o zaznaczenie, której pozycji z parametrów wymaganych – granicznych dotyczy opis.
Dla pakietu nr 2 w załącznik nr 1B, z tabeli nr 2.
z tabeli nr 2.:
- pkt.10 - Butelki z podłożem hodowlanym z neutralizatorem środków przeciwdrobnoustrojowych do wykrywania
bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych z krwi od pacjentów pediatrycznych i pacjentów
dorosłych
- pkt.24- Łatwo odklejany fragment kodu kreskowego z kodu kreskowego etykiety butelki, który identyfikuje butelkę.
Kod kreskowy dwudzielny
- pkt.27 - Posiadanie zwalidowanej, zgodnej z EUCAST, procedury wykonania lekowrażliwości bezpośrednio z
dodatniej hodowli
- pkt.34 - Możliwość zastosowania różnego czasu inkubacji dla pojedynczej butelki
- pkt.36 - Losowe umieszczanie butelek w aparacie
- pkt 37 - Szerokość aparatu nieprzekraczająca 80 cm
- pkt.53 - Modułowa budowa aparatu zapewniająca możliwość rozbudowy
- pkt.63- Szerokość aparatu nieprzekraczająca 70 cm
- pkt 64 - Losowe umieszczanie butelek w aparacie
- pkt 65 - Możliwość zastosowania różnego czasu inkubacji dla pojedynczej butelki
-pkt. 73 - Możliwości umieszczania w aparacie butelek anonimowych
Zamawiający prosi o zaznaczenie, której pozycji z parametrów wymaganych – granicznych dotyczy opis.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Rozdział III: Złożenie przedmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów
Przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty wymienione w części III Rozdział II Wykonawca złoży razem z
ofertą, na Platformie zakupowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do tych czynności.
Zastrzeżenie – art. 107 ust 2 ustawy pzp
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, zgodnie z art. 107 ust 2 ustaw pzp , Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust 3
Zamawiający nie będzie dokonywał wezwania o którym mowa w ust 2, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy
potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, zgodnie z art. 107 ust 3 ustawy pzp.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział IV - Równoważność.
W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub jego produktów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, że zamawiający nie
może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich okolicznościach
należy przyjąć ,że opisowi przedmiotu zamówienia towarzysza wyrazy „ lub równoważny” , a Zamawiający dopuszcza
możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają
odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach, a ich
kryteria w celu oceny równoważności wskazane są w opisie przedmiotu zamówienia
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także
normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych
opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych
oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego,
jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy,
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

8

Na podstawie art. 99 ust 6 ustawy pzp - Zamawiający w celu oceny równoważności zaoferowanych rozwiązań w
zakresie oferowanych dostaw postrzegać będzie jako spełnienie przez zaoferowane dostawy co najmniej takich samych
lub lepszych parametrów technicznych, parametrów funkcjonalnych, które nie obniżają określonych standardów, niż te
które wynikają z opisu przedmiotu zamówienia.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wskazuje, że rozwiązania równoważne muszą być zgodne w
poniższych obszarach:
a) gabaryt/rozmiar (co oznacza takie parametry, jak: wielkość, rodzaj, ciężar, właściwości fizyczne, liczba elementów
składowych, samodzielna konstrukcja, konstrukcja złożona)
b) charakter użytkowy (tożsamość funkcji i przeznaczenie)
c) charakter materiałowy (rodzaj i jakość materiałów, wytrzymałość, trwałość,)
d) parametry techniczne (wytrzymałość, trwałość)
e) parametry bezpieczeństwa użytkowania (bezpieczeństwo dla użytkownika, bezpieczeństwo dla pacjenta,
bezpieczeństwo środowiskowe m.in. utylizacja)
- o ile dotyczy
5. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność zaoferowanego asortymentu. Ciężar udowodnienia
równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych
dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. Kryteria do oceny zaproponowanych rozwiązań równoważnych
będą weryfikowane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
4.

Część IV – Podstawy wykluczenia
Rozdział I - Obligatoryjne Podstawy wykluczenia
Zgodnie 108 ust 1 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie,
d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g. pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
h. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
i. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Rozdział II - Fakultatywne Podstawy wykluczenia
Zamawiający nie określa

1.

2.

3.

Rozdział III - Procedura samooczyszczenia – art. 110 ust 2 – 3 ustawy pzp.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt
2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi
organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie
wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji
lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę.
Dokumenty dotyczące „ samooczyszczenia” należy złożyć wraz z ofertą.

Cześć V– Warunki udziału
Rozdział I - Warunki udziału
Zamawiający działając na podstawie art. 112 ust 2 ustawy pzp, określa następujące warunki udziału w postępowaniu,
w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - Zamawiający nie określa
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa
Rozdział II - Opis sposobu spełnienie warunków udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający nie wyznacza żadnego szczegółowego warunku, tym samym nie dokonuje jego opisu i nie żąda żadnych
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie warunków udziału.
Rozdział III – Warunki udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie(art. 117 )
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1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Spełnienie warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
1) Stosowanie do art. 117 ust 1 ustawy pzp, Zamawiający informuję, że nie określa szczególnego, obiektywnie
uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunków udziału w postępowaniu.
2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym
mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
UWAGA W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji
Rozdział IV - Udostępnienie zasobów (art. 118 ustawy pzp) – o ile dotyczy
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
O ile dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zgodnie z art. 119 ustawy pzp , Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Części V, Rozdział I. lit d SWZ, oraz,
jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które
zostały przewidziane względem wykonawcy.
Zgodnie z art. 120. Ustawy pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Zgodnie z art. 122 ustawy pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
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8.

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 123 ustawy pzp wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby,
jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
UWAGA
Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz także
oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby , potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiedniego spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie w jakim wykonawca
powołuję się na jego zasoby.

Część VI – Podmiotowe środki dowodowe
Przez podmiotowe środki dowodowe, należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw
wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1
Rozdział I – Dokumenty (oświadczenia) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków
udziału, nie będące podmiotowymi środkami dowodowymi.
1. Zamawiający działając na podstawie 125 ust 1 w zw. z art. 273 ust 2 ustawy pzp i na podstawie Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) żąda od
Wykonawcy złożenia razem z ofertą:
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnego z załącznikiem nr 3 do SWZ
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe, o ile są wymagane. Jeżeli nie są wymagane przez Zamawiającego wystarczającym jest
złożenie wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w ust 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

A.

Rozdział II – Podmiotowe środki dowodowe
Dotyczące podstaw wykluczenia
Obligatoryjne podstawy wykluczenia
1.W zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego,
w terminie nie krótszym niż 5 dni.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ
2.W zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na
wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;-
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Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie
krótszym niż 5 dni.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

B. Dotyczące warunków udziału
Zamawiający nie określa

Część VII – OFERTA
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12 lutego 2022 roku (nie dłużej niż
30 dni od dnia otwarcia ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert)
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa
w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.
2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział II - Opis sposobu przygotowania oferty.
A. Sposób złożenia oferty:
Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami odbywa się za pośrednictwem formularza „Złóż ofertę” dostępnego na profilu Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump - na
stronie dotyczącej danego
postępowania
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę .
a) z uwagi na to, że oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej
oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert w
postępowaniu.
b) jeżeli wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po
złożeniu nowej oferty.
c) wycofanie oferty jest możliwe do zakończenia terminu składania ofert.
d) system pozwala na złożenie oferty po terminie przy kliknięciu przycisku „Odblokuj formularz”, ale w przypadku
złożenia oferty po terminie Wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat, że oferta została złożona po terminie.
6. Zamawiający poprzez platformazakupowa.pl zawiadamia automatyczne wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
7. Dokumenty składające się na ofertę muszą być w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia stanowiące treść oferty lub do złożenia których wezwie Zamawiający,
Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do tych czynności, za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump
9. Dokumenty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem składane są przez Wykonawcę w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, dotyczy to również kopii dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz innych podmiotów, o których mowa w ustawie Pzp, poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
10. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
11. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(pełnomocnictwo powinno być podpisane w tej samej formie co oferta)
12. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do przygotowania oferty.
13. Informacje dotyczące dokumentu pełnomocnictwa
1.
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Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej
kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Wykonawcy (mocodawcy). Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa (skan pełnomocnictwa sporządzonego w formie
pisemnej), powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia odpowiednio oferty, pracy konkursowej,
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosku o dopuszczenie do udziału w systemie
kwalifikowania wykonawców lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.
14. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem . Sposób poświadczenia wskazany został w
Części II, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, (Dz.U.2020.2452).

B.
1.

2.

Dokumenty składane z ofertą . Treść oferty
Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ W
przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza, w treści oferty
należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty – zgodnie z SWZ
1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone przez zamawiającego,
posiada dokumenty dopuszczające zaoferowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z
dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. z dnia 13.12.2019 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), ) do
obrotu zgodnie z obowiązującym prawem (np. CE IVD lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
oznakowane CE IVD dla którego wystawiono deklarację zgodności) i że zaoferowane dostawy spełniają
wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 05.04.2017 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w
sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i
Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE. L.
Nr 117, str. 1)*.Wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SWZ.
2) Opis zaoferowanej aparatury poprzez potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych – granicznych określonymi
przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia tj.:
- dla pakietu nr 1: załącznik nr 1A, tabela nr 3
- dla pakietu nr 2: załącznik nr 1B, tabela nr 2
3) dokumenty takie jak: wyciągi z oryginalnych instrukcji, ulotek, katalogów, specyfikacji technicznej producenta i innych
dokumentów równoważnych , potwierdzającymi spełnienie parametrów wymaganych – granicznych określonych :
Dla pakietu nr 1: w załącznik nr 1A, tabela nr 3
- pkt 3 - Instrukcja obsługi analizatora zgodna z oferowanym analizatorem. Instrukcja z: numerem wersji, datą
aktualizacji i symbolem modelu oferowanego analizatora. Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i
elektronicznej
- pkt 5 - Analizator, najnowszy technologicznie, automat bez odczynników na pokładzie
- pkt 7 - Analizator z wbudowanym oprogramowaniem i z regułami eksperckimi opartymi o najbardziej aktualne
obowiązujące zalecenia EUCAST (EUCAST - Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości) z obowiązkiem
ich bieżącej aktualizacji.Numer wersji oprogramowania. Oprogramowanie w języku polskim. Reguły eksperckie z
numerem wersji EUCAST i datą aktualizacji
- pkt 11 - Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych zgodne co do składu leków i
ich stężeń, dla szczepów klinicznych i szczepów wzorcowych, z najbardziej aktualnymi zaleceniami EUCAST
- pkt 14 - Inokulacja zawiesiny patogenu do testu wykonana NIE manualnie, tj. przy pomocy pipety
jednokanałowej/wielokanałowej dozującej wymaganą ilością zawiesiny do każdej celki testu
Zamawiający prosi o zaznaczenie, której pozycji z parametrów wymaganych – granicznych dotyczy opis.
Dla pakietu nr 2: w załącznik nr 1B, z tabeli 2.
- pkt.10 - Butelki z podłożem hodowlanym z neutralizatorem środków przeciwdrobnoustrojowych do wykrywania
bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych z krwi od pacjentów pediatrycznych i pacjentów
dorosłych
- pkt.24- Łatwo odklejany fragment kodu kreskowego z kodu kreskowego etykiety butelki, który identyfikuje butelkę.
Kod kreskowy dwudzielny

14

- pkt.27 - Posiadanie zwalidowanej, zgodnej z EUCAST, procedury wykonania lekowrażliwości bezpośrednio z
dodatniej hodowli
- pkt.34 - Możliwość zastosowania różnego czasu inkubacji dla pojedynczej butelki
- pkt.36 - Losowe umieszczanie butelek w aparacie
- pkt 37 - Szerokość aparatu nieprzekraczająca 80 cm
- pkt.53 - Modułowa budowa aparatu zapewniająca możliwość rozbudowy
- pkt.63- Szerokość aparatu nieprzekraczająca 70 cm
- pkt 64 - Losowe umieszczanie butelek w aparacie
- pkt 65 - Możliwość zastosowania różnego czasu inkubacji dla pojedynczej butelki
-pkt. 73 - Możliwości umieszczania w aparacie butelek anonimowych
Zamawiający prosi o zaznaczenie, której pozycji z parametrów wymaganych – granicznych dotyczy opis.
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne z załącznikiem nr 3
5) ODPIS lub INFORMACJA z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania).
6) Do oferty należy dołączyć dokumenty „ samooczyszczenia” jeżeli dotyczy
7) Pełnomocnictwo: (o ile dotyczy)
a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
3. Formularz ofertowy (lub dokument równoważny) oraz dokumenty wymienione w ust 1 i ust 2 pkt.1 stanowi treść
oferty. Nie złożenie lub złożenie niekompletnych formularza ofertowego, może powodować odrzucenie ofert, z
zastrzeżeniem art. 223 ustawy pzp
4. Pozostałe dokumenty, które nie zostały wymienione w ust 2, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,
dostarczy na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni.

C. Zastrzeżenie Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
1.

2.

3.

4.

Zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649),
jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 222 ust. 5.
Zamawiający zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem informacji o
których mowa w ust 1, wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu w art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich w poufność)
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia,
będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust.
3 pzp.
Wszelkie informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnica przedsiębiorstwa , powinny zostać złożone w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku/plikach (zaleca się nazwanie pliku/plików „tajemnice
przedsiębiorstwa”) W takim przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach:
Część A – informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną ujawnione wszystkim
Wykonawcom zgodnie z Prawem zamówień publicznych).
Część B – dokumenty zastrzeżone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy), powinny zostać złożone zgodnie z
odpowiednią funkcjonalnością na profilu Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/skp, tj.: w osobnym polu w
kroku nr 2 składania oferty, przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa na Platformie zakupowej
Wykonawca nie musi dzielić oferty na część A i B w przypadku, gdy cała oferta jest jawna.
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5.
6.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. tj. nazwy (firm) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące cen lub kosztów zawartych w ofertach.
W przypadku gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś
Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą
przedsiębiorstwa.

CZĘŚĆ VIII- TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Rozdział I - Termin składania ofert
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump,
w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. godz. 8:30.
2. Zgodnie z art. 226 ust 1 pt 1 ustawy pzp, oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. Oferty odrzucone zostaną
zwrócone Wykonawcy za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump, po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, zgodnie z zapisem art.515 ustawy Pzp.

1.

Rozdział II - Termin otwarcia ofert
1.
2.

3.
4.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2022 roku o godzinie 9:00, na profilu Zamawiającego na
https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump
Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
zamawiający
zamieści
na
stronie
internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump, informacje dotyczące:
1)
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalnoścí gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2)
cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
W przypadku awarii systemu na którym znajduje się profil Zamawiającego, która powoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminie określonym w ust 1, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
W przypadku o którym mowa w ust 3, Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.

CZĘŚĆ IX –OCENA I WYBÓR OFERTY
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Rozdział I - Sposób obliczenia ceny
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN), zgodnie z warunkami
płatności określonymi w projektowanych postanowieniach umowy.
Cena ofertowa to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług. Cena oferty stanowi wynagrodzenie Wykonawcy jakie zostanie wpisane do zawieranej umowy
Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po
przecinku (bez zaokrąglania ceny ofertowej w górę lub w dół).
Wykonawca poda liczbowo oraz słownie cenę brutto (zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy pzp) a także kwotę netto oferty na
Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
O ile będzie to dotyczyć również ceną jednostkową brutto/kwotę jednostkową netto dla danej pozycji na Formularzu
Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, dla całego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu
zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z
zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu
ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena
podana słownie. Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie
skutkować jej odrzuceniem
Opis sposobu liczenia ceny – o ile dotyczy to danego postępowania:
Zamawiający obliczy cenę oferty w następujący sposób:
cena jednostkowa netto + podatek VAT = cena jedn. brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto zamówienia,
wartość netto zamówienia + podatek VAT = wartość brutto zamówienia
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Rozdział II - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.
2.

Ocenie ofert podlegają wyłącznie oferty, które nie zostały odrzucone.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami wyboru oferty o następujących wagach
Kryterium
a) cena
b) parametry techniczne

ranga:
60%
40%

(1% = 1pkt)
3.

Kryterium Cena
Wartość punktowa kryterium ceny wyliczona będzie wg wzoru
cena najniższa x kryterium (60)
W.p. = --------------------------------------------cena badana
Do obliczenia wartości punktowej ceny, Zamawiający przyjmie cenę brutto zgodnie z Prawem zamówień publicznych
(art. 7 pkt.1 ustaw pzp). Ilość przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli
trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie
4.Kryterium jakości „parametry techniczne”:
Wykonawca za to kryterium może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Ilość punktów możliwych do uzyskania za jakość i sposób ich przyznania określony został w załączniku nr 1A tabela
nr 3 i 1B tabela nr 2
Ilość przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, według zasady,
że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia
cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie
5 .Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższa ilość punktów.
Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosuje zasady określone w Prawie zamówień publicznych oraz w
niniejszej specyfikacji.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty w przypadku jednakowej punktacji; oferty dodatkowe (art 248 ustawy pzp)
1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą
ceną lub najniższym kosztem.
3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową
cenę lub koszt.
Stosownie do dyspozycji art. 251 ustawy pzp, Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7. Zgodnie z art. 225 ust 1 ustawy pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.(do podanej
kwoty netto zostanie dodana kwota wynikająca z obowiązującej stawki % podatku od towarów i usług)
8.W ofercie, o której mowa w ust. 7, wykonawca ma obowiązek: ( art. 225 ust 2 ustawy pzp)
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania
obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
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9.Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w Części VII Rozdziale I
SWZ.
10.Jeżeli̇ termin związanią oferta ̨ upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający̨ wezwie Wykonawcę,
którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej
zgody na wybór jego oferty.
11.W przypadku braku zgody, o której́ mowa w ust. 12, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający̨ zwraca się o
wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej̇ oceniona, chyba zė zachodzą
przesłanki do unieważnieniȧ postepowania.

CZĘŚĆ X– ZAWARCIE UMOWY
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę, w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli̇ zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu̇
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli̇ zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 577
ustawy pzp
2. Zamawiający̨ może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w
ust. 1, jeżeli̇ w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego
o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 7 i załącznik nr 8 do SWZ.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy
wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich
oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. W przypadku gdy umowę będzie podpisywała osoba nie wymieniona w odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca
przedstawi pełnomocnictwo do podpisania umowy.
7. Ponadto Wykonawca, do dnia zawarcia umowy, dostarczy na adres mail: alos@skp.ump.edu.pl dokumenty:
a) wykaz odczynników posiadających Kartę Substancji Niebezpiecznej, jeżeli oferowane odczynniki takie substancje
zawierają. W przypadku gdy odczynnik nie jest skwalifikowany do grupy odczynników niebezpiecznych,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, że odczynnik nie jest skwalifikowany jako substancja
niebezpieczna
b) dane do pobrania Karty Substancji Niebezpiecznych odczynników ze strony Producenta
c) dane do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy: imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail
d) kwestionariusz reklamacyjny – (wzór)
8. Jeżeli̇ Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zgodnie z częścią
X SWZ), Zamawiający̨ może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu
Wykonawców albo unieważnić postepowanie.

CZĘŚĆ XI– POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYM WYKONAWCOM
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Pzp - Dział IX Środki ochrony
prawnej.
Odwołanie
Art. 513. [Dopuszczalność odwołania]
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o
zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w
tym na projektowane postanowienie umowy;
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2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie
ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Art. 514. [Sposób wniesienia odwołania]
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej
albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Art. 515. [Termin wniesienia odwołania]
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż
progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty
w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku
postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
Skarga:
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1.
2.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień
publicznych”.
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego:
Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu
Najwyższego.

CZĘŚĆ XII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone na zasadach określonych w ustawie z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają odpowiednie przepisy powołanej na wstępie ustawy
Pzp (oraz aktów wykonawczych do cyt. ustawy).

CZĘŚĆ XIII– OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

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”, informujemy, że:
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu, 60-572
Poznań, ul. Szpitalna 27/33, zwany dalej zamiennie Administratorem lub Szpitalem; KRS nr 0000001939; NIP
nr 7811621544; księga rejestrowa Wojewody Wielkopolskiego nr 000000018582, adres e-mail:
szpital@skp.ump.edu.pl.
3) W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych mogą
się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@skp.ump.edu.pl oraz telefonicznie
pod numerem 61 8491 203.
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
prowadzonym w trybie/: TP 21/21
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych zwana dalej „ustawa PZP”.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1-4 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
7) 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.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
9) 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*;
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**;
d) prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznają Państwo,
że Szpital przetwarza dane w sposób naruszający przepisy RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531 03 00.
10) Nie przysługuje Państwu:
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.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13
RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób
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fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Wobec obowiązku o którym mowa w ust 2, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o złożenie wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych. UWAGA Odpowiednia klauzula RODO znajduję się na
formularzu ofertowym zgodnym z załącznikiem nr 2 do SWZ.

CZĘŚĆ XIV – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Integralna częścią treści SWZ stanowią następujące załączniki:
1.Załącznik nr 1A - Wykaz/opis przedmiotu zamówienia ( Pakiet 1 )
2.Załącznik nr 1B - Wykaz/opis przedmiotu zamówienia ( Pakiet 2 )
3.Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
4.Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu,
5.Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6.Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności
7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu
8.Załącznik nr 7 - projektowane postanowienia umowy o udzielnie zamówienia publicznego (wzór umowy)
9.Załącznik nr 8 - projektowane postanowienia umowy dzierżawy (wzór umowy)
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Załącznik nr 1A

Wykaz przedmiotu zamówienia - ogólny opis przedmiotu zamówienia

PAKIET nr 1
Przedmiot zamówienia stanowi:

1. Zakup i dostawę odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do wykonania 3100 testów identyfikacyjnych drobnoustrojów i 3000 testów
lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych określonych w tabeli nr 1 wraz z dzierżawą analizatora szczegółowo opisanego
w tabeli nr 2 wymaganego sprzętu dodatkowego na czas obowiązywania umowy tj. 24 miesięcy
2. Dzierżawę aparatu
3. Pełną gwarancję eksploatacyjną oraz przeglądy gwarancyjne aparatów według zaleceń Producenta, ale nie rzadziej niż dwa razy na 12 miesięcy
przez okres obowiązywania umowy
Wymagania dotyczące oferowanych odczynników:
1. Muszą spełniać wymagania normy EN ISO 13485 lub równoważną ( certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność)
2. Są dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Tabela nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia
Ilość analiz/24 miesięcy
Odczynniki wymagane do wykonania

Opis przedmiotu zamówienia

1. Testy do identyfikacji istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i względnie beztlenowych
drobnoustrojów Gram dodatnich– 10801,2
2. Testy do identyfikacji istotnych klinicznie występujących u ludzi drobnoustrojów Gram ujemnych 19201,2
3. Testy do oznaczenia wrażliwości drobnoustrojów Gram dodatnich 10801,2
4. Testy do oznaczenia wrażliwości pałeczek Gram ujemnych izolowanych z moczu lub płynu ustrojowego– 19201,2
5. Testy do identyfikacji istotnych gatunków grzybów drożdżopodobnych- 100

1.

Dopuszcza się wykonanie testu łączonego zarówno do identyfikacji i do lekowrażliwości drobnoustroju w punkcie nr 1 lub punkcie nr 2,
wówczas oszacować ofertę dla punktu nr 1 lub dla punktu nr 2 i pominąć punkt nr 3 lub punkt nr 4, a test zarówno do identyfikacji i do lekowrażliwości drobnoustrojów Gram
dodatnich lub Gram ujemnych wycenić łącznie jako jeden test.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru asortymentu w ramach łącznej zamawianej ilości dotyczy punktu nr: 1, 2, 3 i 4.
Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną w górę do pełnego opakowania oraz uwzględnić trwałość odczynników po otwarciu.
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Tabela nr 2 Tabela asortymentowo – cenowa.
Lp.

Przedmiot oferty

1..

Odczynniki. 3

2.

Kalibratory4
Wyszczególnić ilość wzorców do
przeprowadzenia wymaganej kalibracji
np. densytometru, jeżeli wymagany, na
czas trwania umowy tj. 24 miesięcy
Akcesoria i materiały eksploatacyjne5.
Wyszczególnić i podać wielkości
opakowania do wykonania wymaganej
ilości testów
Dzierżawa analizatora – 1 sztuka
Wymienić składowe systemu

3.

4.

Producent
Kod
katalogowy
Nazwa

Ilość
badań

Ilość
opakowań
(a)

Ilość
badań
z1
opakowan
ia / ilość
miesięcy

Cena
jednostkowa netto
1 opakowania /
cena dzierżawy
netto-za 1
miesiąc(b)

Cena
jednostkowa
brutto 1
opakowania /
cena dzierżawy
netto-za 1 miesiąc

Wartość
netto

Wartość
brutto

(a x b = c)

(d)

24
miesięcy
Wartość
netto
zamówienia
(ogółem)
…

3

Podatek
VAT
(w %)

Podatek
VAT
(w %)

Wartość
brutto
zamówieni
(ogółem)

…

…

zł

zł

Wyszczególnić wszystkie odczynniki, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami SWZ z uwzględnieniem trwałości odczynników po otwarciu.

4.

Wyszczególnić wszystkie materiały, które zapewnią wykonanie kalibracji.

5.

Wyszczególnić wszystkie akcesoria i materiały eksploatacyjne w liczbie zapewniającej wykonanie zaplanowanej liczby badań zgodnie z wymaganiami SWZ.

1) kwota pakietu poz.1-3 ( bez VAT) :…………………………………………………………………….…
Słownie : ……………………………………………………………………………………………………
Cena pakietu poz.1- 3 (z VAT) ……………………………………………………………..………….....
Słownie : …………………………………………………………………………………………….…......
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zł

2) kwota dzierżawy poz. 4 za okres 1-go miesiąca ( bez VAT)................................................... ...... …
Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…
Cena dzierżawy poz.4 za okres 1-go miesiąca (z VAT)........................................... ...... …
Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…
3) kwota dzierżawy poz. 4 za okres 24 miesięcy (bez VAT)............................................ ………………….
Słownie : ................................................................................................................... ....................................
Cena dzierżawy poz. 4 za okres 24 miesięcy ( z VAT) ...........................................................................
Słownie: ........................................................................................................................................................
4) kwota pakietu całkowita brutto (poz. 1- 4 ) ( bez VAT) ……………… ……………………………….…
Słownie :………………………………………………………………………………………………..…..
* Cena pakietu całkowita ( poz. 1-4) ( z VAT) ……………………………………………………….…..
Słownie : …………………………………………………………………………………….………….…
*Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj.: za dostawę i dzierżawę

Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do
uzupełnienia treści oferty
Aparat:
Producent / Firma/ Kraj: ......................................................................
Urządzenie /Typ: .............................................................................
Rok produkcji: ……………..
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Tabela nr 3 zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

L.p.

1.

2.

Parametry wymagane (graniczne)

Analizator mikrobiologiczny, najnowszy technologicznie, do wykonania testów identyfikacji i oznaczania
lekowrażliwości drobnoustrojów.
Analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.
System zaoferowany kompletny zawiera: komputer z monitorem/tabletem z oprogramowaniem, z drukarką z
zapewnieniem tonerów na czas trwania umowy, UPS, czytnik kodów kreskowych i inny wymagany procedurą
sprzęt

Wymagana
odpowiedź

Wykonawca poda wymagane
informacje
Pozycje zaznaczone „xxx..”
wykonawca
nie wypełnia, tylko potwierdzi pod
tabelą
spełnienie wymagań podanych
w niniejszej tabeli.

Tak

XXX

Tak

XXX

3.

Instrukcja obsługi analizatora zgodna z oferowanym analizatorem.
Instrukcja z numerem wersji, datą aktualizacji i symbolem modelu oferowanego analizatora. Instrukcja w
języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej

Tak

XXX

4.

Odczynniki gotowe do użycia.
System działający bez dodatkowych odczynników Użytkownika, inwestycji oraz nakładów finansowych ze
strony Użytkownika

Tak

XXX

5.

Analizator, najnowszy technologicznie, analizator bez odczynników dodawanych do testów na pokładzie

Tak

XXX

6.

Liczba stacji inkubacyjno - pomiarowych w analizatorze od 30 do 60 stacji

Tak

XXX

7.

Analizator z wbudowanym oprogramowaniem i z regułami eksperckimi opartymi o aktualne obowiązujące
zalecenia EUCAST ( EUCAST - Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości) z obowiązkiem
bieżącej aktualizacji reguł.
Numer wersji oprogramowania. Oprogramowanie analizatora w języku polskim.
Reguły eksperckie z numerem wersji EUCAST i datą aktualizacji

Tak

XXX

8.

Testy do oznaczania lekowrażliwości wykrywające mechanizmy:
a. metycylinooporności u Staphylococcus spp.
b. oporności typu MLS (oporność na makrolidy linkosamidy streptograminy)
c. oporności na glikopeptydy Enterococcus spp, Staphylococcus spp.
d. oporności na gentamicine Enterococcus spp.

Tak

XXX

9.

Testy do oznaczania lekowrażliwosci wykrywające mechanizmy:
a. typu ESBL (poszerzone spektrum beta – laktamaz)
b. oporności na karbapenemy u pałeczek z rodziny Enterobacterales
c. oporności na karbapenemy u pałeczek niefermentujących

Tak

XXX
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Wynik testu lekowrażliwości przedstawiony w postaci wartości MIC i zinterpretowany przez system reguł
ekspercki analizatora. Reguł zgodnymi z aktualnymi obowiązującymi zaleceniami EUCAST

Tak

XXX

Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych, zgodne co do składu leków i
ich stężeń, dla szczepów klinicznych i szczepów wzorcowych, zgodne z aktualnie obowiązującymi
zaleceniami EUCAST

Tak

XXX

12.

Testy do identyfikacji i/ lub do oznaczenia lekowrażliwości z naklejonym przez Producenta kodem
kreskowym

Tak

XXX

13.

Testy do identyfikacji i/ lub do oznaczenia lekowrażliwości zapewniające bezpieczeństwo pracy Użytkownika
i środowiska.
Testy szczelne po napełnieniu.

Tak

XXX

Tak

XXX

Tak

Podać ………….
(w przypadku wymogu)
model chłodziarki medycznej

10.
11.

14.
15.

Inokulacja zawiesiny patogenu do testu wykonana NIE manualnie, tj. przy pomocy pipety
jednokanałowej/wielokanałowej dozującej wymaganą ilości zawiesiny do każdej celki testu
Przechowywanie testów, odczynników w temp pokojowej.
W przypadku wymogu przechowywania w temp. +2 - + 8 ⁰C dostarczyć chłodziarkę medyczną, wysokości
zewnętrzna chłodziarki w zakresie od 80 do 190cm.

16.

Możliwość archiwizacji wykonanych testów na nośniku pamięci

Tak

XXX

17.

Baza taksonomiczna drobnoustrojów analizatora identyfikująca istotne klinicznie występujące u ludzi tlenowe
i względnie beztlenowe bakterie Gram dodatnie, bakterie Gram ujemne oraz grzyby drożdżopodobne.
Nie jest wymagana identyfikacja Neisseria spp., Haemophilus spp, Corynebacterium spp. oraz beztlenowców

Tak

XXX

18.

Analizator z oprogramowaniem z obowiązkową aktualizacją zmian taksonomicznych drobnoustrojów zgodnie
aktualnymi zaleceniami EUCAST

Tak

XXX

19.

Termin ważności odczynników minimum 5 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego

Tak

XXX

20.

System zabezpieczający oraz zapisujący dane inkubowanych testów w analizatorze w przypadku awarii sieci
energetycznej lub spadku napięcia i jednoczesne pozwalający na kontynuowanie wykonywanych badań po
awarii

Tak

XXX

21.

Podłączenie na koszt Wykonawcy oferowanego systemu do Szpitalnego Laboratoryjnego Systemu
Informatycznego Eskulap, firmy Nexus, w zakresie transmisji danych o próbce i danych demograficznych
między analizatorem
a LIS, dwukierunkowy interfejs. Podłączenie należ dokonać w okresie do 5 dni kalendarzowych od daty
instalacji aparatu.

Tak

XXX
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22.

Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich

Tak

XXX

23.

Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych

Tak

XXX

24.

Zakres temperatury w pomieszczeniu pracy analizatora od 18˚C do 30˚C

Tak

XXX

25.

Powtarzające się awarie zespołu/podzespołu/modułu systemu analizatora w okresie 3 kolejnych miesięcy,
skutkować będą wymianą analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt
Wykonawcy wraz z pokryciem wszystkich kosztów

Tak

XXX

26.

Czas przystąpienia do naprawy do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii drogą mailową/telefoniczną, 7 dni
w tygodniu. Świadczenie pomocy serwisowej zdalnej lub telefonicznej również w weekendy i święta

Tak

XXX

27.

Autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny

Tak

XXX

28.

Usunięcie awarii w czasie do 5 dni roboczych od zgłoszenia drogą mailową /telefoniczną

Tak

XXX

29.

Pełna gwarancja eksploatacyjna oraz przeglądy gwarancyjne analizatora i dodatkowego sprzętu według
zaleceń Producenta, ale nie rzadziej niż dwa razy na 12 miesięcy przez okres obowiązywania umowy

Tak

XXX

30.

W przypadku awarii analizatora, sprzętu dodatkowego, trwającej powyżej 5 dni roboczych, dostarczenie na
czas naprawy analizatora, sprzętu dodatkowego zastępczego tego samego typu, bez dodatkowego wezwania
Wykonawcy

Tak

XXX

31.

Bezpłatne przeszkolenie personelu w pełnym zakresie niezbędnym do poprawnej obsługi analizatora i sprzętu
dodatkowego w siedzibie Zamawiającego w okresie do 5 dni kalendarzowych od daty instalacji analizatora

Tak

XXX

32.

Dostawa kompletnego analizatora i sprzętu dodatkowego wraz z ich instalacją w terminie do 4 tygodni od daty
podpisania umowy

Tak

XXX

33.

Szerokość analizatora do 100 cm

Tak

Podać……………………….
wymiar szerokości aparatu

34.

Oryginalne odczynniki Producenta, nie zamienniki

Tak

XXX

35.

Zdalny serwis, świadczenie pomocy serwisowej zdalnej lub telefonicznej również w weekendy i święta

Tak

XXX
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36.

Utylizacja, po stronie Wykonawcy, odpadów po odczynnikach chemicznych o kodzie 18 01 06 i 18 01 07,
sklasyfikowanych wg. Europejskiego Katalogu Odpadów, jeżeli takie odczynniki zaoferowano

Tak

XXX

37.

Waga analizatora <200kg/m2

Tak

………..……podać

38.

Zasilanie 230V (16A) wg PN

Tak

XXX

39.

Wszystkie prace związane z podłączeniem aparatu do mediów szpitalnych po stronie Wykonawcy

Tak

……………….. podać media

Tak

………………podać

Tak

XXX

Monitor: min. 21,5 cali,rozdzielczość FullHD 1920 x 1080px,
HDMI x1, DisplayPort x1, z głośnikami, matryca IPS.
Drukarka: Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str/min,

Tak

XXX

Tak

XXX

Czytnik kodów kreskowych: portu USB, czytający kod 39/128, programowalny suffix i prefix

Tak

XXX

Tak

XXX

Tak

XXX

Tak

XXX

40.

41.

UPS do podtrzymania całego systemu na minimum 15min.
Zasilanie 230V (16A) wg PN
Stacja robocza: 1 sztuka
procesor: min. 6-rdzeniowy, min częst. 3,0 GHz
pamięć RAM: min. 8 GB
dysk twardy: SSD min. 250 GB
DVD-RW +/- RW
karta graficzna zintegrowana z procesorem,
karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45
karta wifi,
bluetooth,
obudowa: Small Form Factory
porty i złącza: min. 8 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0,
porty video: min. HDMI
porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu
klawiatura USB
mysz laserowa USB
oprogramowanie: system operacyjny stacji roboczej oraz pakiet biurowy kompatybilny z systemami
szpitalnymi w wersji PL

42.
43.
44.
45.
46.

Kabel transmisyjny: kabel pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem
Oprogramowanie: kompatybilny z systemami szpitalnymi w wersji PL
Do dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Kierownikowi Pracowni
Mikrobiologicznej na adres mail:alos@skp.ump.edu.pl dokumenty:

47.

a.

wykaz odczynników posiadających Kartę Substancji Niebezpiecznej, jeżeli oferowane odczynniki takie
substancje zawierają. W przypadku gdy odczynnik nie jest skwalifikowany do grupy odczynników
niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, że odczynnik nie jest
skwalifikowany jako substancja niebezpieczna
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b.
c.
d.

dane do pobrania Karty Substancji Niebezpiecznych odczynników ze strony Producenta
dane do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy: imię i nazwisko, nr telefonu i adres
e-mail
kwestionariusz reklamacyjny(wzór)

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

48.

49.

Identyfikacja przy pomocy oferowanych testów oporności na karbapenemy wg. klasyfikacji Amblera dla
Pałeczek niefermentujących i Enterobacterales

Testy z nowymi lekami: ceftazydym /z awibaktam, meropenem z waborbaktam ze stężeniami zgodnymi z
aktualną wersją EUCST

Tak/ Nie

Tak/ Nie

Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt
Podać ……….
W przypadku braku informacji
Zamawiający przyjmuje NIE
Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt
Podać ……….
W przypadku braku informacji
Zamawiający przyjmuje NIE

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!
Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie
oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.
Wykonawca oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje: dostawę (zakup) oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, określone w SWZ, wymienione w tabeli nr 3
Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest/są :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, e-mail)
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Załącznik nr 1B
PAKIET nr 2

Wykaz przedmiotu zamówienia - ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Zakup i dostawę odczynników, części eksploatacyjnych do wykonania 16.000 badań, wraz z dzierżawą aparatów do monitorowania i hodowli drobnoustrojów z krwi w
podłożach płynnych określonych w tabeli nr 1 na czas trwania umowy tj. okres 24 miesięcy.
2.Dzierżawę aparatów:
•
•

4.

aparat główny - nr 1 - lokalizacja: budynek Klinika Psychiatrii, Pracownia Mikrobiologii, minimalna pojemność aparatu 200 miejsc pomiarowych
aparat satelitarny - nr 2 – lokalizacja: budynek główny Szpitala, Centralne Laboratorium, pomieszczenie nr 131b, minimalna pojemność aparatu 80 miejsc
pomiarowych
Pełną gwarancję eksploatacyjną oraz przeglądy gwarancyjne aparatów według zaleceń Producenta, ale nie rzadziej niż dwa razy na 12 miesięcy przez okres obowiązywania
umowy

Wymagania dotyczące oferowanych odczynników:

1. Muszą spełniać wymagania normy EN ISO 13485 lub równoważną ( certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność)
2. Są dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Tabela nr 1: Tabela nr 1 asortymentowo – cenowa

Lp.

1.

Przedmiot oferty

Butelki z podłożem płynnym do
hodowli:
- bakterii tlenowych
- bakterii beztlenowych
- grzybów drożdzopodobnych
- od pacjentów dorosłych
- od pacjentów pediatrycznych
- podłoża z czynnikiem neutralizującym
antybiotyk
Wymienić proponowane butelki1

Producent
Kod
katalogowy
Nazwa

Ilość
badań

Ilość
opakowań
(a)

Ilość badań
z1
opakowania /
ilość miesięcy

Cena
jednostkow
a netto 1
opakowani
a / cena
dzierżawy
netto-za 1
miesiąc(b)

Cena
jednostkowa
brutto 1
opakowania
/ cena
dzierżawy
netto-za 1
miesiąc

Wartość
netto
(a x b =
c)

Podatek
VAT
(w %)

Wartość
brutto
(d)

16.000
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2.

3.

4.

5.

Kalibratory2
Wyszczególnić: np. przyrząd do
pomiaru temperatury
Akcesoria i materiały eksploatacyjne3.
Wyszczególnić i podać wielkość
opakowania:
-sprzęt do przesiewu dodatnich hodowli
w liczbie 2400 z podaniem wielkości
opakowania, na czas trwania umowy tj.
24 miesięcy
Dzierżawa - aparat główny nr 1 – 1
sztuka
wymienić składowe systemu
Dzierżawa -aparat satelitarny nr 2 – 1
sztuka
wymienić składowe systemu

24 miesięcy
24 miesięcy
Wartość
netto
zamówie
nia
(ogółem)
…
zł

Podatek
VAT
(w %)

Wartość
brutto
zamówieni
(ogółem)

…

…

zł

zł

dotyczy tabeli nr 1: ad. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru asortymentu w ramach łącznej zamawianej ilości.
Do kalkulacji podać liczbę opakowań zaokrągloną w górę do pełnego opakowania oraz uwzględnić trwałość odczynników po otwarciu
Wyszczególnić wszystkie odczynniki, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami SWZ, z uwzględnieniem trwałości odczynnika.
2.
Wyszczególnić wszystkie materiały, które zapewnią wykonanie kalibracji.
3.
Wyszczególnić wszystkie akcesoria i materiały eksploatacyjne w liczbie zapewniającej wykonanie zaplanowanej liczby badań zgodnie z wymaganiami SWZ, z uwzględnieniem
trwałości odczynnika po otwarciu
1

1) Cena pakietu poz.1- 3 ( bez VAT) :…………………………………………………………………….…
Słownie : ……………………………………………………………………………………………………
Cena pakietu poz.1- 3 (z VAT) ……………………………………………………………..………….....
Słownie : …………………………………………………………………………………………….…......
2) Cena dzierżawy poz. 4 za okres 1-go miesiąca ( bez VAT)................................................... ...... …
Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…
Cena dzierżawy poz.4 za okres 1-go miesiąca (z VAT)........................................... ...... …
Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…
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3)Cena dzierżawy poz. 5 za okres 24 miesięcy (bez VAT)............................................ ………………….
Słownie : ................................................................................................................... ....................................
Cena dzierżawy poz. 5 za okres 24 miesięcy ( z VAT) ...........................................................................
Słownie: .................................................................................................................... ....................................
4) Cena pakietu całkowita brutto (poz. 1-5 ) ( bez VAT) ……………… ……………………………….…
Słownie :………………………………………………………………………………………………..…..
Cena pakietu całkowita ( poz. 1-5) ( z VAT) ……………………………………………………….…..
Słownie : …………………………………………………………………………………….………….…
*Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj.: za dostawę i dzierżawę.
Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści
oferty.

Aparat nr 1
Producent / Firma/ Kraj: ......................................................................
Urządzenie /Typ: ................................................................................
Rok produkcji: ………………………………………………………
Tabela nr 2 : Zestawienie parametrów wymaganych/granicznych

Lp.

1.

Parametry wymagane (graniczne)

Stacja robocza: 2 sztuki
procesor: min. 6-rdzeniowy, min częst. 3,0 GHz
pamięć RAM: min. 8 GB
dysk twardy: SSD min. 250 GB
DVD-RW +/- RW
karta graficzna zintegrowana z procesorem,
karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45

Aparat nr 2
Producent / Firma/ Kraj: ......................................................................
Urządzenie /Typ: ................................................................................
Rok produkcji: ………………………………………………………

Wymagana
odpowiedź

Wykonawca poda wymagane
informacje
Pozycje zaznaczone „xxx..”
wykonawca
nie wypełnia, tylko potwierdzi pod
tabelą
spełnienie wymagań podanych
w niniejszej tabeli.

Tak

XXX
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karta wifi,
bluetooth,
obudowa: Small Form Factory
porty i złącza: min. 8 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0,
porty video: min. HDMI
porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu
klawiatura USB
mysz laserowa USB
oprogramowanie: oprogramowanie: system operacyjny stacji roboczej oraz pakiet biurowy kompatybilny z
systemami szpitalnymi w wersji PL
2.

Monitor: min. 21,5 cali,rozdzielczość FullHD 1920 x 1080px,
HDMI x1, DisplayPort x1, z głośnikami, matryca IPS.

Tak

XXX

3.

Drukarka: Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str/min,

Tak

XXX

4.

Czytnik kodów kreskowych: portu USB, czytający kod 39/128, programowalny suffix i prefix

Tak

XXX

5.

Kabel transmisyjny: kabel pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem

Tak

XXX

6.

Oprogramowanie: kompatybilny z systemami szpitalnymi w wersji PL
Do dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Kierownikowi Pracowni
Mikrobiologicznej na adres mail:alos@skp.ump.edu.pl dokumenty:
a. wykaz odczynników posiadających Kartę Substancji Niebezpiecznej, jeżeli oferowane odczynniki takie
substancje zawierają. W przypadku gdy odczynnik nie jest skwalifikowany do grupy odczynników
niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, że odczynnik nie jest skwalifikowany
jako substancja niebezpieczna
b. dane do pobrania Karty Substancji Niebezpiecznych odczynników ze strony Producenta
c. dane do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy: imię i nazwisko, nr telefonu i adres
e-mail
d. kwestionariusz reklamacyjny – (wzór)

Tak

XXX

Tak

XXX

7.

Aparat główny nr 1 - lokalizacja Pracownia Mikrobiologii
8.

9.

Aparat najnowszy technologicznie do ciągłego monitorowania i hodowli krwi w podłożach płynnych z
minimalną liczbą 200 miejsc pomiarowych
Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.
Pełna gwarancja eksploatacyjna oraz przeglądy gwarancyjne aparatu według zaleceń Producenta, ale nie
rzadziej niż dwa razy na 12 miesięcy przez okres obowiązywania umowy

Tak
XXX
Tak

XXX
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Butelki z podłożem hodowlanym z neutralizatorem środków przeciwdrobnoustrojowych do wykrywania
bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych z krwi od pacjentów pediatrycznych i
pacjentów dorosłych
Możliwość podglądu w aparacie krzywej wzrostu
Butelki z podłożem hodowlanym wykonane z materiału nietłukącego, innego niż szkło
Termin ważności wszystkich dostarczonych odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do
Zamawiającego
Przeszkolenie personelu w pełnym zakresie niezbędnym do poprawnej obsługi aparatu w siedzibie
Zamawiającego w okresie do 5 dni kalendarzowych od daty instalacji aparatu
System zabezpieczający oraz zapisujący dane o butelkach w aparacie w przypadku awarii sieci
energetycznej lub spadku napięcia i pozwalający na kontynuowanie wykonywanych badań po awarii

Tak

16.

Dostawa kompletnego aparatu wraz z jego instrukcją w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy

Tak

17.
18.

Przechowywanie butelek w temperaturze pokojowej
Czas przystąpienia do naprawy 24 godziny, od momentu zgłoszenia awarii drogą mailową/telefoniczną, 7
dni w tygodniu. Świadczenie pomocy serwisowej zdalnej lub telefonicznej również w weekendy i święta

Tak
Tak

19.

Usunięcie awarii w czasie do 5 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego/drogą mailową

Tak

20.

Powtarzające się awarie zespołu/podzespołu/modułu systemu aparatów w okresie 3 kolejnych miesięcy,
będzie skutkować wymianą aparatu na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt
Wykonawcy wraz z pokryciem wszystkich kosztów
Możliwość archiwizacji danych z aparatu na nośniku pamięci
Podłączenie na koszt Wykonawcy oferowanego aparatu do Szpitalnego Laboratoryjnego Systemu
Informatycznego, Eskulap, firmy Nexus w zakresie transmisji danych o próbce i danych demograficznych
między aparatami a systemem, dwukierunkowy interfejs. Podłączenie należ dokonać w okresie do 5 dni
kalendarzowych od daty instalacji aparatu.
Umieszczenie butelki w celi pomiarowej bez dodatkowego sprzętu wymaganego do butelki

Tak

Łatwo odklejany fragment kodu kreskowego z kodu kreskowego etykiety butelki, który identyfikuje butelkę.
Kod kreskowy dwudzielny
Szufladowa budowa aparatu
Podłoże z dodatniej hodowli nie interferuje podczas barwienia
Posiadanie zwalidowanej, zgodnej z EUCAST, procedury wykonania lekowrażliwości bezpośrednio z
dodatniej hodowli krwi oferowanych podłoży
Możliwość wyłączenia pojedynczej stacji w razie awarii stacji pomiarowo- inkubacyjnej w aparacie

Tak

Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa dodatniej hodowli oraz generowanie raportu z dodatniej hodowli wraz
z prezentacją krzywej wzrostu

Tak

10.

11.
12.
13.
14.
15.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

XXX
Tak
Tak
Tak
Tak

XXX
XXX
XXX
XXX

Tak
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Tak
Tak

XXX
XXX

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
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30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Aparat kompletny we wszystkie elementy przewidziane procedurą diagnostyczną: komputer z monitorem
/tabletem z oprogramowaniem, z drukarką, z zapewnieniem tonerów na czas trwania umowy, czytnikiem
kodów kreskowych, UPS, przyrządu do pomiaru temperatury wewnątrz aparatu (jeżeli wymagany) i innych
wymaganych procedurą

Tak

Jeden producent aparatu i butelek do hodowli
Podłoża bez węgla drzewnego
Butelki kompatybilne do aparatu głównego i aparatu satelitarnego
Możliwość zastosowania różnego czasu inkubacji dla pojedynczej butelki
Oryginalne odczynniki Producenta, nie zamienniki
Losowe umieszczanie butelek w aparacie

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

XXX

Szerokość aparatu nieprzekraczająca 80 cm
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży wprowadzonych nowych butelek z podłożem, w czasie trwania
umowy, w cenie identycznej do proponowanej w umowie
Autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny
W momencie uzyskania w aparacie dodatniej hodowli krwi, automatyczny przesył informacji o dodatniej
hodowli do systemu LIS szpitala, do modułu lekarskiego LIS z możliwością odczytu informacji przez
lekarza, bez konieczności ingerencji w systemie LIS na tym etapie pracownika laboratorium
Wprowadzanie butelki za pomocą kodu kreskowego
Dostępna opcja blokady pojedynczej stacji pomiarowo – inkubacyjnej w aparacie
Możliwości umieszczania butelek anonimowych
Zdalny serwis, świadczenie pomocy serwisowej zdalnej lub telefonicznej również w weekendy i święta
Zasilanie 230V (16A) wg PN

46.

podać…........................
wymiar szerokości aparatu
Tak
Tak
Tak

48.
49.
50.

XXX
XXX
XXX

Tak
Tak
Tak
Tak

XXX
XXX
XXX

Tak

XXX

XXX

Tak
Wszystkie prace związane z podłączeniem aparatu do mediów szpitalnych po stronie Wykonawcy

47.

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

UPS do podtrzymania całego systemu na minimum 15 minut
Zasilanie 230V (16A) wg PN
Zakres temperatury w pomieszczeniu pracy analizatora od 18˚C do 30˚C
Waga analizatora <200kg/m2
W przypadku awarii aparatu trwającej powyżej 5 dni roboczych, dostarczenie na czas naprawy, aparatu
zastępczego tego samego typu co oferowanego w umowie, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy

………….……podać media
Tak

….………………….. podać

Tak
Tak

XXX
…...……….….………podać

Tak
XXX

Aparat satelitarny nr 2 – lokalizacja Centralne Laboratorium, pomieszczenie nr 131b
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Aparat najnowszy technologicznie do ciągłego monitorowania i hodowli krwi z minimalną liczbą 80 miejsc
pomiarowych.
Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.
Pełna gwarancja eksploatacyjna oraz przeglądy gwarancyjne aparatu według zaleceń Producenta, ale nie
rzadziej niż dwa razy na 12 miesięcy przez okres obowiązywania umowy
Modułowa budowa aparatu zapewniająca możliwość rozbudowy
Oryginalne odczynniki Producenta, nie zamienniki
Łatwo odklejany fragment kodu kreskowego z kodu kreskowego etykiety butelki, który identyfikuje badaną
butelkę. Kod kreskowy dwudzielny
System zabezpieczający oraz zapisujący dane o próbach w aparacie w przypadku awarii sieci energetycznej
lub spadku napięcia i pozwalający na kontynuowanie wykonywanych badań po awarii

Tak

Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa dodatniej hodowli oraz generowanie raportu z dodatniej hodowli wraz z
prezentacją krzywej wzrostu
Dostawa kompletnego aparatu wraz z jego instrukcją w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy

Tak

Aparat kompletny: komputer z monitorem/tabletem z oprogramowaniem, z drukarką, z zapewnieniem
tonerów na czas trwania umowy, czytnikiem kodów kreskowych, UPS, przyrządem do pomiaru temperatury
wewnątrz aparatu (jeżeli wymagany) i innych wymaganych procedurą

Tak

Czas przystąpienia do naprawy 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii drogą mailową/telefoniczną, 7 dni w
tygodniu. Świadczenie pomocy serwisowej zdalnej lub telefonicznej również w weekendy i święta

Tak

61.
62.
63.

Usunięcie awarii w czasie do 5 dni roboczych od zgłoszenia drogą mailową/ telefoniczną
Butelki kompatybilne do aparatu głównego i aparatu satelitarnego
Szerokość aparatu nieprzekraczająca 70 cm

Tak
Tak
Tak

64.
65.
66.
67.

Losowe umieszczanie butelek w aparacie
Możliwość zastosowania różnego czasu inkubacji dla pojedynczej butelki
Podłoża bez węgla drzewnego

Tak
Tak
Tak
Tak

51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.

60.

68.

69
70.

W przypadku awarii aparatu trwającej powyżej 5 dni roboczych, dostarczenie na czas naprawy, aparatu
zastępczego, tego samego typu co oferowanego w umowie, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy
Podłączenie na koszt Wykonawcy oferowanego aparatu do Szpitalnego Laboratoryjnego Systemu
Informatycznego, Eskulap, firmy Nexsus w zakresie transmisji danych o próbce i danych demograficznych
między aparatem a systemem, dwu kierunkowy interfej. Podłączenie należ dokonać w okresie do dwóch
tygodni od daty instalacji aparatu
Autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny
W momencie uzyskania w aparacie dodatniej hodowli krwi, automatyczny przesył informacji o dodatniej
hodowli do systemu LIS szpitala - do modułu lekarskiego LIS z możliwością odczytu przez lekarza, bez
konieczności ingerencji w systemie LIS na tym etapie pracownika laboratorium

XXX
Tak
Tak
Tak
Tak

XXX
XXX
XXX
XXX

Tak
XXX

Tak

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
Podać………………………
wymiar szerokości aparatu
XXX
XXX
XXX
XXX
Tak
XXX
Tak
Tak

XXX
XXX
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71.
72.
73.
74.

Wprowadzanie butelki za pomocą kodu kreskowego
Dostępna opcja blokady pojedynczej stacji pomiarowo – inkubacyjnej w aparacie
Możliwości umieszczania w aparacie butelek anonimowych
Posiadanie zwalidowanej, zgodnej z EUCAST, procedury wykonania lekowrażliwości bezpośrednio z
dodatniej hodowli

Tak
Tak
Tak
Tak

75.

Zdalny serwis, świadczenie pomocy serwisowej zdalnej lub telefonicznej również w weekendy i święta

Tak

76.

Przeszkolenie personelu w pełnym zakresie niezbędnym do poprawnej obsługi aparatu w siedzibie
Zamawiającego w okresie do 5 dni kalendarzowych od daty instalacji aparatu
Zasilanie 230V (16A) wg PN

Tak

77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.

Wszystkie prace związane z podłączeniem aparatu do mediów szpitalnych po stronie Wykonawcy
UPS do podtrzymania całego systemu na minimum 15 minut
Zasilanie 230V (16A) wg PN
Zakres temperatury w pomieszczeniu pracy aparatu od 18˚C do 30˚C
Waga aparatu <200kg/m2
Powtarzające się awarie zespołu/podzespołu/modułu systemu aparatów w okresie 3 kolejnych miesięcy,
będzie skutkować wymianą aparatu na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt
Wykonawcy wraz z pokryciem wszystkich kosztów
Możliwość generowania raportu o butelkach umieszczonych w aparacie

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Tak
Tak

XXX
……………….. podać media

Tak

…………………. podać

Tak
Tak
Tak

XXX
…………………..podać
XXX

Tak

XXX

KRYTERIA JAKOŚCIOWE
84.

System umożliwiający kontynuację hodowli butelki z aparatu satelitarnego umiejscowionego poza
pracownią w aparacie głównym w Pracowni Mikrobiologii
Tak / Nie

85.

System sygnalizujący w Pracowni Mikrobiologii, status dodatniej butelki w aparacie satelitarnym
zainstalowanym poza Pracownią Mikrobiologii
Tak / Nie

86.

System monitorujący objętość pobieranego materiału w butelce
Tak / Nie

87.

Bezpieczny przesiew dodatnich butelek przy pomocy adapteru, NIE przy pomocy standardowej igły
lub igły i strzykawki.

Tak / Nie

Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
Podać ……….
W przypadku braku informacji
Zamawiający przyjmuje NIE
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
Podać ……….
W przypadku braku informacji
Zamawiający przyjmuje NIE
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
Podać ……….
W przypadku braku informacji
Zamawiający przyjmuje NIE
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
Podać ……….
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Eliminacja aerozolu
W przypadku braku informacji
Zamawiający przyjmuje NIE

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!
Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie
oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.
Wykonawca oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje: dostawę (zakup) oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, określone w SWZ, wymienione w tabeli nr 2.
Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi

za realizację umowy ze strony Wykonawcy

jest/są

:………………………..… (imię, nazwisko, telefon, e-mail)
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Załącznik nr 2 (stanowi treść oferty)
TP 21/21
FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: podstawowym bez negocjacji
pn.: Dostawa odczynników oraz części eksploatacyjnych dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatury
na okres 24 miesięcy. TP - 21/21
1.

Wykonawca
Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:
[ ] TAK [ ] NIE*
Należy zaznaczyć x lub innym podobnym – brak zaznaczenia oznacza, że Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie publiczne.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy powielić pkt „dane Wykonawcy” oraz podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do
pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub
REGON).
Dane Wykonawcy: ……………………………………..
(pełna nazwa/forma prawna)
Siedziba Wykonawcy: …………………….
(adres, ulica, miasto, województwo, kraj): ………………..
Nr NIP - podać numer unijny): …………………….. Regon: ……………………………
Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: ………………………………
Telefon:……………………………
Wielkość przedsiębiorstwa:
[ ] mikroprzedsiębiorstwo,
[ ] małe przedsiębiorstwo,
[ ] średnie przedsiębiorstwo,
[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza,
[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
[ ] inny rodzaj
Należy zaznaczyć x lub innym podobnym

2.

PODWYKONAWCY
Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:
Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy
1. ………………………………..
……………………………….
2. ……………………….
…………………………………..
(W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający automatycznie przyjmuje, że zamówienie
zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę).

3. SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na
następujących warunkach:
Cena pakietu nr………. bez podatku VAT i z podatkiem VAT .
a) bez VAT....................................................................................................................
Słownie zł......................................................................................................................
b) z VAT ........................................................................................................................
Słownie.............................................................................................................................
c) stawka podatku VAT (%)............................................................................................

(W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może powielić pkt 1 lub złożyć odrębny formularz)
*Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj.: za dostawę i dzierżawę. Musi być
zgodna z częścią asortymentowo – cenową tj.: tabelą nr 1, zawartą w załączniku nr 1 do SWZ.
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4.

Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:
a) Termin płatności: 30 dni
b) Okres obowiązywania umowy : 24 miesięcy
c) Termin dostawy do 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia Wpisać termin dostawy jeżeli będzie
krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje że termin dostawy wynosi max do 5 dni robocze, podać w
dniach) …………….

5. Zgodnie z art. 225 ust 2 ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/
NIE
Przy odpowiedzi TAK*- należy wypełnić poniższe pkt.
……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku
podatkowego)
…………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku)
……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą , będzie miała zastosowanie
(Brak jakiegokolwiek zaznaczenia oznacza, że wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)
6.

Ja (MY) niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że:
1) oferowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odczynniki i urządzenia (dotyczy dzierżawy) spełniają wszystkie
wymagania określone przez Zamawiającego, są kompletne i będą po dostarczeniu gotowe do użycia - bez żadnych dodatkowych
zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.
2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte określone przez
Zamawiającego.
3) zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
akceptujemy ją bez zastrzeżeń i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszą ofertą,
4) uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
5) Niniejsza oferta wiąże nas przez okres wskazany w dokumentacji postepowania przez Zamawiającego.

7.

Oświadczenie RODO
Oświadczam, że wypełniłem 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 publicznego w niniejszym
postępowaniu.**

5.

Tajemnica przedsiębiorstwa: TAK/NIE**
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………...*
*W przypadku odpowiedzi TAK, Wykonawca wskaże te informacje i dokumenty które zawierają informację stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj można podać numer stron/nazwy złożonych
dokumentów/nazwy plików zawierających takie informacje itd.) Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy
złożyć zgodnie z SWZ (Cześć II Komunikacja).
**Braku jakiejkolwiek odpowiedzi oznacza że wszystkie załączniki do oferty są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.

Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:
1.…….
2.…….
3.…….
_________________

dnia

___

___

2022

r.

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).
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Załącznik nr 3 (Wykonawca dołączy do oferty)
Zamawiający:
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60572 Poznań
Wykonawca
Dane Wykonawcy: ……………………………………..
(pełna nazwa/forma prawna
Siedziba Wykonawcy: …………………….
(adres, ulica, miasto, województwo, kraj): ………………..
Nr. NIP - podać numer unijny): …………………….. Regon: ……………………………

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 273 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.

1.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa odczynników oraz części eksploatacyjnych
dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 108 ust 1 ustawy PZP.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY", w
przypadku nie wypełnienia poniższego oświadczenia Zamawiający uzna, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z
postępowania.]

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. 108 ust. 1 i/lub/
ustawy
PZP).
Jednocześnie
oświadczam,
że
w
związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
[UWAGA:w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY", w
przypadku nie wypełnienia poniższego oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powołuje się na zasoby innych podmiotów.]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY", w
przypadku nie wypełnienia poniższego oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania zamówienia
podwykonawcy.]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:

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

podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

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

Załącznik nr 4
TP 21/21 Wykonawca dostarczy na

wezwanie

Wykonawca
………………………..

………………

data

Nazwa, adres
Dotyczy postępowania na:

Dostawa odczynników oraz części eksploatacyjnych dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatury na
okres 24 miesięcy

INFORMACJA
o przynależności do grupy kapitałowej
(w zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje
Niniejszym oświadczam (-y), że:
- nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z innym wykonawcą/ami, który złożył odrębną ofertę *
- należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
(należy wskazać, co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*:
1) ……………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………….
Jednocześnie wraz z oświadczeniem składamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*
*niepotrzebne skreślić
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
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Załącznik Nr 5 do SWZ (dostarczyć na wezwanie)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa odczynników oraz części eksploatacyjnych

dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy
Zamawiający:
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60572 Poznań
Wykonawca
Dane Wykonawcy: ……………………………………..
(pełna nazwa/forma prawna
Siedziba Wykonawcy: …………………….
(adres, ulica, miasto, województwo, kraj): ………………..
Nr NIP - podać numer unijny): …………………….. Regon: ……………………………

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy pzp

(§3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcyDz.U.2020.2415)

Oświadczam iż, Informacje zawarte w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
PZP w zakresie podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i
dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatury na okres 36
miesięcy (TP 20/21), o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy pzp są nadal aktualne.
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Załącznik nr 6 – (Wykonawca dołączy do oferty)

TP 21/21

Przedmiot : Dostawa odczynników oraz części eksploatacyjnych dla Pracowni Mikrobiologii wraz z
dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy

………………………..
Nazwa Wykonawcy

………………………..
data

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone przez
zamawiającego, posiada dokumenty dopuszczające zaoferowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny w
rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. z dnia 13.12.2019 r. Dz. U. z 2020 r.
poz. 186 ze zm.), ) do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem (np. CE IVD lub zgłoszenie do Rejestru
Wyrobów Medycznych oznakowane CE IVD dla którego wystawiono deklarację zgodności) i że
zaoferowane dostawy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 05.04.2017 r. Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE,
Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady
90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE. L. Nr 117, str. 1)*.

Dodatkowo oświadczam, że dostarczę po podpisaniu umowy na każde żądanie Zamawiającego aktualny
dokument dopuszczający wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t.j. z dnia 13.12.2019 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) do obrotu zgodnie z obowiązującym
prawem.

*o ile dotyczy:
Jeżeli nie dotyczy, oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia nie wymaga opisanych dokumentów
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Załącznik nr 7 projekt umowy
UMOWA Nr …………….
zawarta w dniu ........... roku w Poznaniu, pomiędzy:
Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem:0000001939, o nadanym NIP: 7811621544, Regon: 000288863,
reprezentowanym samodzielnie przez: Dyrektora - dr n. med. Pawła Daszkiewicza
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
...............................................................................................................................................................,
adres:
……………………………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:……………………………………..……………………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

Preambuła
Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 z późń. zm.), zawiera z Zamawiającym
umowę o następującej treści:

§1
Przedmiotem Umowy
1.
2.
3.

4.

Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa: dostawa odczynników oraz części eksploatacyjnych dla
Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy– zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy, sporządzonym zgodnie z wybraną
ofertą stanowiącą integralną cześć treści umowy.
Podane ilości przedmiotu Umowy (zgodnie z załącznikiem do umowy) są ustalone z należytą starannością jako
wielkości szacunkowe i w czasie obowiązywania Umowy mogą ulec zmianie, w zależności od aktualnych potrzeb
Zamawiającego wynikających z ilości i stanu zdrowia pacjentów, którym udzielane są świadczenia medyczne oraz
zastosowanych procedur medycznych, co oznacza, że ustalone ilości nie stanowią ostatecznego wymiaru (zakresu)
przedmiotu zamówienia, w wyniku czego stan ten nie może być podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę roszczeń do
Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw (zamówień) lub podstawą do odmowy ich realizacji, z
zastrzeżeniem ust. 4.
Zamawiający zastrzega, że minimalny zakres realizacji przedmiotu Umowy ustalony przez Zamawiającego wynosi
minimum: 60% wartości umowy, o której mowa § 8 Umowy.

§2
Realizacja Przedmiotu Umowy – warunki dostawy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy w najwyższej dostępnej jakości.
2. Dostawa przedmiotu Umowy przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień składanych
przez Zamawiającego, który ma uprawnienie każdorazowo określić asortyment rodzajowo oraz wielkość (ilość)
dostawy przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot Umowy transportem na własne ryzyko i koszt.
Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrywania kosztu transportu, kosztów załadunku/rozładunku oraz innych
kosztów związanych lub pośrednich z wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na warunkach określonych
w Umowie.
4. Strony ustalają, że wyłącznie na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu
Umowy do godziny/do dnia potwierdzenia odbioru dostawy przedmiotu Umowy przez uprawniony personel/osoby
upoważnione przez Zamawiającego.
5. Przedmiot umowy należy dostarczyć do Zespołu d/s Odczynników Laboratoryjnych w terminie do …. dni roboczych
(max do 5 dni roboczych), licząc od dnia otrzymania zamówienia (w formie pisemnej lub elektronicznej – wiadomość
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6.

email lub innej formie ustalonej przez strony) od Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy
(niedziele i święta) dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym .
Strony ustalają miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego – bezpośrednio do Zespołu ds. Odczynników Laboratoryjnych
- pokój nr 014B (wysokość wjazdu: 3,5 m), w dni robocze, od poniedziałku do piątku - w godz. 8.00-14.00).

§3
Zasada współdziałania
1. Strony zobowiązują się do współdziałania w wypełnianiu swoich zobowiązań określonych w Umowie.
2. Jeżeli Wykonawca, który nie może wykonać swoich obowiązków, o których mowa w § 2 Umowy, z powodu
zawinionego braku działania Zamawiającego, może wyznaczyć Zamawiającemu termin na wykonanie działań w
zakresie niezbędnym do wykonania swoich zobowiązań, a po bezskutecznym jego upływie, może samodzielnie
przystąpić do wykonania przedmiotu Umowy, chyba że bez działania Zamawiającego świadczenie okaże się
niemożliwe do wykonania. W takim przypadku strony ustalą nowy termin wykonania przedmiotu Umowy, z
uwzględnieniem terminu dostawy określonego w § 2 ust 5 Umowy.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego i wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach
mających wpływ na należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
4. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy po jej zawarciu. Zmiana takiej osoby nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
§4
Okres obowiązywania i termin realizacji
Umowa zostaje zawarta w dniu …. i obowiązuje przez okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem §5 w ust. 1 i ust 2 lit d
umowy oraz §11 umowy
.

§5
Zmiany umowy

1.

1.1.

1.2.
1.3.

2.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy bez przeprowadzenia
nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
Zmiana terminu dostawy/ okresu obowiązywania umowy (Okoliczności).
a) zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi, stanami
epidemii i innymi niezależnymi od stron okolicznościami uniemożliwiającymi zrealizowanie umowy w terminie,
b) zmiany są wynikiem czasowego wstrzymania produkcji lub braków na rynkach objętych przedmiotem umowy,
c) zmiany są następstwem działania władz publicznych,
d) zmiany są następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
e) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości asortymentu. W powyższym przypadku Umowa może zostać
przedłużona o dalszy czas określony ustalony przez strony, ale nie dłuższy niż 48 miesięcy lub do wykorzystania
wartości umowy określonej w § 8 Umowy,
f) dopuszczalne jest skrócenie okresu obowiązywania umowy.
W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust.1 lit a – e, strona, której to dotyczy, poinformuje
niezwłocznie druga stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni) od dnia zaistnienia powyższych przyczyn,
proponując: nowy termin dostawy lub uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust 1 lit a i b, zobowiązany jest przedstawić dowody
potwierdzające okoliczności o których mowa ww. zapisach umownych
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 lit a – c termin dostawy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania
okoliczności, uzasadniających zmianę terminu dostawy.
Zmiana sposobu świadczenia (Okoliczności)
a) Spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy przedmiotu umowy nie wymienionego w Umowie, w
szczególności z przyczyn takich jak: wycofania produktów objętych przedmiotem umowy z obrotu lub
wstrzymanie/zaprzestanie jego produkcji przez producenta. Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza
zakup nowego przedmiotu umowy zamiennego, równoważnego (np. w zamiennych opakowaniach lub o tożsamej
nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale jego cena nie może przewyższać ceny
przedmiotu umowy podstawowego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w
niniejszej Umowie. W powyższym przypadku Zamawiający dopuszcza zakup nowego przedmiotu umowy
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zamiennego, równoważnego tj. takiego samego rodzaju, typu, o takim samym sposobie działania i przeznaczeniu
jak przedmiot umowy.
b) zmiany spowodowane koniecznością zakupu niektórych produktów w większej ilości niż wymieniona Umowie.
Zmiany powyższe możliwe są z równoczesnym zmniejszeniem ilościowym dostawy pozostałych asortymentów,
(tzw. Przesunięcie asortymentowe) i pod warunkiem, że wartość dostarczanych produktów nie może
przekroczyć całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy,
c) Z uwagi na wprowadzenie do obrotu przez Wykonawcę/Producenta nowego/udoskonalonego przedmiotu umowy
strony zastępują przedmiot umowy dotychczasowy i od dnia zawarcia aneksu do umowy, Wykonawca będzie
dostarczał do Zamawiającego nowy przedmiot zamówienia w cenie przedmiotu umowy podstawowego i na
zasadach określonych w niniejszej Umowie.
d) zmiany spowodowane brakiem realizacji pełnej ilości/asortymentu/rodzaju przedmiotu Umowy z uwagi na
nieprzewidziane przez Zamawiającego ilości realizowanych świadczeń medycznych związanych ze
zmniejszeniem zachorowań, tym samym zmniejszeniem ilości badań diagnostycznych i/lub wystąpieniem innych
czynników niezależnych od Zamawiającego. W powyższym przypadku, Strony przewidują możliwość
przedłużenia okresu obowiązywania Umowy - ust 1 lit d stosuję się odpowiednio.
e) zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków
realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zmiana kontraktu realizacji świadczenia z NFZ lub następcą
prawnym płatnika świadczeń).
f) zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,
g) o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, konieczna jest zmiana elementów
składowych przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany,
h) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu
świadczenia,
i) dopuszczalna jest zmiana oznaczenia przedmiotu umowy w zakresie numeru katalogowego produktu, nazwy
produktu przy zachowaniu wszystkich jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań., przy
zachowaniu ceny jednostkowej, wartości umowy, tożsamości świadczenia i jego jakości.
2.1. W przypadkach o których mowa w ust 2 cena nie może przewyższać ceny pierwotnego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie,
2.2. Zmiana sposobu świadczenia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego na proponowane
rozwiązanie zamienne /równoważne/inne i zawarciu aneksu do Umowy.
3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (publicznoprawna)
a) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego.
1) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego wzrośnie, wówczas Zamawiający dopuszcza
zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez
zmian, a cena/wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze wzrost stawki podatku
VAT lub podatku akcyzowego;
2) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego zmniejszy się, wówczas Zamawiający
dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian, a cena/wynagrodzenia brutto należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze
zmniejszenie się stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
Zmiana wynagrodzenie o której mowa w lit a:
a) w pkt 1 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących
uzasadniających dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (wzrost stawki), po
złożeniu wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego i po zawarciu aneksu do umowy
b) w pkt 2 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących
uzasadniających dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (zmniejszenie stawki), po
złożeniu wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego i po zawarciu aneksu do umowy
b) zmiany spowodowane zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 Umowy ulegnie podwyższeniu
proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamówienia wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń brutto
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiana
wysokości minimalnego wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
c) zmiany spowodowane zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
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wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2
Umowy, ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamówienia wynikającego ze
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że
zmiana tych zasad ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
d) Zmiany spowodowane zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz.
1342 z późń. zm. ) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 Umowy, ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do
wzrostu kosztu wykonania zamówienia wynikającego ze zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiana tych zasad
ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia
3.1. W celu dokonania zmian umowy o której mowa w ust. 3 lit b – d
1) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty:
•
potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia
•
określające stopień w jakim zmiana, o której mowa powyżej wpłynie na wysokość wynagrodzenia
2) przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz
poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia
3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z powyższymi zapisami nastąpi od dnia:
• wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie 30 dni,
licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub
• złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu
określonego powyżej
4. Strony przyjmują, że postanowienia określone w ust. 3 dotyczą także odpowiednio podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
zgłosił podwykonawcę –(ów) do realizacji przedmiotu umowy.
5. Pozostałe zmiany
a) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku udzielenia przez
Wykonawcę upustów promocyjnych dla swoich klientów w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały
również dla tej Umowy,
b) zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia
umownego,
c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika.
6. Zmiany podmiotowe
Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w przypadkach wskazanych
w art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy pzp - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
7. Do pozostałych zmian Umowy, które nie zostały przewidziane przez strony jak wyżej, stosuję się odpowiednio art. 455
ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony
ustalają, że postanowienia określone w ust. 1 – ust 6 w zakresie zmiany umowy mogą być odpowiednio
dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby prawidłowego sporządzenia aneksu do umowy,
z zachowaniem celu dla którego zmiana jest wprowadzana.

§6
Dokumenty – dopuszczenie do obrotu
1.

2.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy został dopuszczony do obrotu i posiada wymagane prawem ważne
dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium RP - o ile wymóg ten dotyczy
przedmiotu zamówienia wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy.
Do pierwszej dostawy, Wykonawca dołączy wymagane prawem dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu Umowy
do obrotu i stosowania na terytorium RP
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3.
4.
5.
6.

W okresie obowiązywania umowy, Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się do
doręczenia do Zamawiającego wymaganych dokumentów określonych w ust. 1.
Wszystkie dokumenty powinny być w języku polskim i sygnowane/oznaczone numerem Umowy. W przypadku
dostarczenia oryginalnych dokumentów Producenta zagranicznego muszą one posiadać tłumaczenie na język polski.
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody w pełnej wysokości, które
wystąpią w związku z brakiem dokumentów, o których mowa w ust. 1.
W okresie obowiązywania umowy, Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego udostępni wykaz
odczynników posiadających Kartę Substancji Niebezpiecznej, jeżeli oferowane odczynniki takie substancje zawierają,
poprzez podanie danych do pobrania Karty Substancji Niebezpiecznych odczynników ze strony Producenta
W przypadku gdy odczynnik nie jest skwalifikowany do grupy odczynników niebezpiecznych, Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia, że odczynnik nie jest skwalifikowany jako substancja niebezpieczna

§7
Termin gwarancji i ważności
1.
2.

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiającemu zgodnej z datą ważności
przedmiotu zamówienia, która zamieszczona jest na opakowaniu przedmiotu zamówienia.
O ile dotyczy, termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia został określone w załączniku nr 1 do umowy
(termin ważności nie może być krótszy niż 5 miesięcy dla pakietu nr 1)
(termin ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy dla pakietu nr 2)
Ust 2 zostanie odpowiednio zredagowany w stosunku do wybranej oferty dla danego

§ 7a
Reklamacje
1.

2.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub uszkodzeń dostarczonego przedmiotu zamówienia,
Wykonawca na wniosek Zamawiającego (w formie pisemnej lub elektronicznej – wiadomość email lub innej formie
ustalonej przez strony) zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady, na własny koszt
dokonać wymiany przedmiotu, zamówienia na wolny od wad i uszkodzeń na zasadach wymiany 1:1.
Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje zgodnie z wzorem kwestionariusza reklamacyjnego
(wzór kwestionariusza reklamacyjnego przedstawi Wykonawca do dnia zawarcia umowy)

§8
Wynagrodzenie i warunki płatności
1.

2.

3.
4.

5.

Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy na
kwotę : ………………………. zł netto
(słownie……………………………………) po dodaniu podatku VAT cenę ………………………zł brutto
(słownie:………………………………………………………), zgodnie z wybraną ofertą przetargową.
Wynagrodzenie, płatne będzie w częściach, według cen jednostkowych podanych w załączniku (zgodnie z ofertą
przetargową), wyłącznie za zrealizowany przedmiotu umowy tj.: za faktyczną ilość dostarczonego Towaru.
Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 zawiera wszystkie koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, następować będzie w
terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz Towaru. Wykonawca, pod
rygorem uznania doręczenia za nieprawidłowe, doręczy fakturę w jednym z dwóch sposobów:
a) bezpośrednio wraz z zamawianym towarem do Zespołu ds. Odczynników Laboratoryjnych lub przesłać wersję
elektroniczną w formacie umożliwiającym jej wydrukowanie na adres: zol@skp.ump.edu
b) w formie elektronicznej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 roku poz. 1666) na adres: https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
c) Zamawiający oświadcza ,iż akceptuje przesyłanie przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221). Faktury VAT będą przesyłane na :
faktrury@skp.ump.edu.pl ( Fakturę należy wysłać w formacie pdf)
Rozliczenie należnego podatku VAT, w przypadku Wykonawcy, dla którego znajdują zastosowanie normy właściwe
dla rozliczeń wewnątrzwspólnotowych UE w rozumieniu odpowiednich przepisów, stosuje się odpowiednio.\
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6.

W przypadku gdy, Wykonawcy tworzą konsorcjum, należność za wykonanie przedmiotu Umowy będzie zapłacona
przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy należący do uczestnika Konsorcjum, który bezpośrednio
(faktycznie) realizuje dostawę przedmiotu Umowy, będąc jednocześnie wystawcą faktury w terminie określonym w ust.
4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wystawca faktury, na każde wezwanie Zamawiającego oświadczy, że podany
przez niego rachunek bankowy w treści faktury należy do niego, a zapłata przez Zamawiającego nie ma na celu zmiany
wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum.

7.

W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zakazuje się dochodzenia należności z tytułu

realizacji przedmiotu
Umowy od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny dostawca przedmiotu
Umowy.
§9
Zasada walutowości
Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego w złotych polskich

§10
Kary umowne

1.

2.
3.
4.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w maksymalnej wysokości:
a) 10 % netto niezrealizowanej wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy
b) 0,3 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2
umowy - za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,
c) 0,3 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2
umowy – za każdy dzień zwłoki w wydaniu towaru bez wad w miejsce wadliwego towaru,
d) 0,3 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2
umowy - za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia w sposób inny niż zwłoka tj. za nie wniesienie
towaru, nie poinformowania Zamawiającego o możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających
bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy, za nie przekazanie dokumentów o których mowa w § 6 umowy na
żądanie Zamawiającego.
Łączna wysokość kar umownych jakie może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 10 % wartości netto
umowy określonej w § 8 ust 1 umowy
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar
wymienionych w ust. 1.
Zamawiający może potrącać kary wymienione w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
Rozwiązanie umowy
1.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem: postanowień umowy (§5) oraz art. 454 i art. 455 ustawy pzp
b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp
c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na
mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
d. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana
dotyczy.

2.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nienależytego lub nie wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę po wyznaczeniu mu odpowiedniego dodatkowego terminu do należytego wykonania zamówienia.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu.
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3.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

§ 12.
Poufność
1.

2.
3.

4.

Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym,
ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jednej ze stron w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913), jak również zobowiązuje się do
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) w tym
obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r .o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U.2019.742), w przypadku gdyby uzyskał do nich dostęp, w tym w szczególności do:
a. ochrony i zabezpieczenia danych, do których dostęp jedna ze stron uzyskała podczas wykonywania prac związanych
z realizacją robót, zgodnie z wymogami ustawy,
b. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
c. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d. niezwłocznego poinformowania o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje strony także po rozwiązaniu umowy.
Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną (na zasadach
wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez każdą ze stron z
zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
Obowiązek o którym mowa w ust 1 nie ma zastosowania w przypadku udostępnienia przez którąkolwiek ze Stron
informacji publicznej w rozumieniu i zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2176– t.j. ze zm.).

§ 13.
Ochrona danych osobowych
1.

2.

3.

4.

Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu
(tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujące przedmiot Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane
osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej
Umowy.
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem
Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni
stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.
Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszą Umowę, o których mowa w ust. 1, o
treści niniejszego paragrafu

§14
Zakaz cesji
1.
2.

Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby i podmioty trzecie bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie (zakaz cesji).
Niezależnie od zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 powyżej, czynność prawna mająca na celu zmianę
wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot
tworzący (organ założycielski). Pisemny wniosek o wyrażenie zgody Wykonawca kieruje za pośrednictwem
Zamawiającego, który, bez zbędnej zwłoki, przesyła go do w/w adresata.
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3.

Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu realizacji
przedmiotu Umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. i 2 powyżej.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień
publicznych.

§16
1.
2.

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane na zasadzie
porozumienia stron.
W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd powszechny w
Poznaniu według właściwości rzeczowej.

§17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, jeden dla Wykonawcy i
jeden dla Zamawiającego.
§ 18
Załączniki do umowy
Integralną częścią treści niniejszej umowy jest:
1) opis przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 1 do SWZ)
2) Oferta wybranego Wykonawcy
3) Wzór kwestionariusza reklamacyjnego

Wykonawca:

Zamawiający

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:
imię i nazwisko: ..................................................................
nr tel.: ..............................................................
e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia:
………………………………………………………………………
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Załącznik nr 1 do umowy (zgodny z formularzem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę dla danego
pakietu ).
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Załącznik nr 8 projekt umowy dzierżawy
UMOWA Nr …………….
zawarta w dniu ........... roku w Poznaniu, pomiędzy:
Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem:0000001939, o nadanym NIP: 7811621544, Regon: 000288863,
reprezentowanym samodzielnie przez: Dyrektora - dr n. med. Pawła Daszkiewicza
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
........................................................................................................................................................,
adres:………………….…………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:……………………………………..……………………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
Preambuła
W związku z zawarciem przez Zamawiającego i Wykonawcę umowy dostawy nr ……/ ….. /, strony zawierają umowę
dzierżawy (dalej: Umowa) o następującej treści:
§1
Przedmiot dzierżawy
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana , po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
zobowiązuje się przekazać w dzierżawę i zainstalować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego następujący
Przedmiot dzierżawy, który obejmuje, jak niżej:
a) Przedmiot dzierżawy: …….. (nazwa urządzenia)
b) Model: ……..
c) Producent: ………
d) Rok produkcji: ……
e) Wartość brutto: …………………... zł /Wartość netto: ……………………….zł (za 1 szt.)
2. Wartość określa się na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń przekazanych w dzierżawę.
3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot dzierżawy, o którym mowa w ust. 1, został dopuszczony do obrotu handlowego i
posiada wymagane prawem ważne dokumenty stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w podmiotach
leczniczych oraz inne przewidziane prawem pozwolenia/zezwolenia wymagane przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot dzierżawy na koszt i ryzyko własne do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
(przez Kierownika Centralnego Laboratorium Szpitala) oraz dokona jego pełnej instalacji oraz uruchomienia w
terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. Podłączenie aparatu do Szpitalnego Laboratoryjnego Systemu
informatycznego Eskulap (będącego w posiadaniu Zamawiającego), w zakresie transmisji danych o próbce i danych
demograficznych między analizatorem a LIS, dwukierunkowy interfejs. Wykonawca wykona w terminie do 5 dni
kalendarzowych od daty instalacji aparatu.
4. Odbiór przedmiotu dzierżawy przez Zamawiającego będzie poprzedzony wykonanymi testami akceptacyjnymi
przeprowadzonymi przez pracowników Zamawiającego po ich przeszkoleniu przez Wykonawcę. Niezbędne
odczynniki, kalibratory oraz materiały zużywalne zapewnia na swój koszt Wykonawca. Testy mogą obejmować
sprawdzenie funkcji użytkowych oraz wykonanie badań testowych i akceptacyjnych na dostarczonych przez
Zamawiającego próbkach.
5. Wykonawca najpóźniej z dniem podpisania Protokołu odbioru przekazuje Zamawiającemu pełną instrukcję obsługi
przedmiotu dzierżawy w języku polskim. Wykonawca z dniem podpisania Protokołu odbioru przekazuje również
paszport techniczny, licencje, certyfikaty w języku polskim do wszystkich zaoferowanych urządzeń stanowiących
przedmiot dzierżawy dla których są wystawiane ww. dokumenty.
6. Zamawiający zobowiązuje się używać aparaturę zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie dokonywać w niej zmian (bez
uprzedniej zgody Dostawcy).
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Zamawiający zobowiązuje się nie poddzierżawiać, ani w jakikolwiek sposób obciążać aparatury prawami osób trzecich.
Po zakończeniu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Dostawcy aparaturę w stanie nie pogorszonym, z
uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
9. W przypadku konieczności wykonania prac instalacyjnych (prac dostosowawczych) związanych z dostosowaniem
pomieszczeń do instalowanych urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy, także w zakresie instalacji elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej (klimatyzacja), Wykonawca dokona wszystkich tych prac/ czynności w terminie
wskazanym w ust. 1.
10. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostawą Przedmiotu dzierżawy do
Zamawiającego przez Wykonawcę, instalacją i szkoleniem.
7.
8.

1.
2.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

§2
Jakość Przedmiotu dzierżawy/Koszty eksploatacji
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot dzierżawy najwyższej dostępnej jakości i wolny od
wad.
Wszelkie koszty eksploatacji, napraw oraz kalibracji Przedmiotu dzierżawy ponosi Wykonawca, chyba, że uszkodzenie
lub zniszczenie wynika ze złego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem, instrukcją użytkowania lub instrukcją
serwisową) i eksploatacji Przedmiotu dzierżawy lub działania osób i podmiotów trzecich, za które Zamawiający ponosi
odpowiedzialność.
§3
Okres obowiązywania / rozwiązanie umowy
Umowa zostaje zawarta w dniu i obowiązuje przez okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem §4 umowy
Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy za 30 dniowym okresem jej wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień
miesiąca w przypadku całkowitego wykorzystania przedmiotu umowy dostawy Nr ..............
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nienależytego lub nie wykonaa przedmiotu umowy przez
Wykonawcę po wyznaczeniu mu odpowiedniego dodatkowego terminu do należytego wykonania zamówienia.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu.
Po okresie obowiązywania Umowy Przedmiot dzierżawy zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy na
podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego.
Oprócz przypadków wskazanych w ust 2 i ust 3 umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem: postanowień umowy (§5) oraz art. 454 i art. 455 ustawy pzp
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na
mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
d) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana
dotyczy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

§4
Zmiany Umowy
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy bez przeprowadzenia
nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1. Zmiana terminu dostawy/instalacji /uruchomienia/okresu obowiązywania umowy (Okoliczności).
a. zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi, stanami
epidemii i innymi niezależnymi od stron okolicznościami uniemożliwiającymi zrealizowanie umowy w terminie,
b. zmiany są wynikiem czasowego wstrzymania produkcji lub braków na rynkach objętych przedmiotem umowy,
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c. zmiany są następstwem działania władz publicznych,
d. zmiany są następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
e. zmiany okresu obowiązywania umowy spowodowane całkowitym wykorzystaniem przedmiotu umowy dostawy
Nr ..............przed upływem okresu jej obowiązywania. W takim przypadku okres obowiązywania ulegnie
odpowiedniemu skróceniu.
f. zmiany okresu obowiązywania umowy spowodowane brakiem całkowitym wykorzystaniem przedmiotu umowy
dostawy Nr ..............przed upływem okresu jej obowiązywania. W takim przypadku okres obowiązywania
ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.
1.1. W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust.1 lit a – e, strona, której to dotyczy, poinformuje
niezwłocznie druga stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni) od dnia zaistnienia powyższych przyczyn,
proponując: nowy termin dostawy lub uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu umowy.
1.2. Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust 1 lit a i b, zobowiązany jest przedstawić dowody
potwierdzające okoliczności o których mowa ww. zapisach umownych
1.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 lit a – f termin
dostawy/instalacji/uruchomienia / okresu obowiązywania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas
niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, uzasadniających zmianę
terminu dostawy..
1.4. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust.1 lit e – f, zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy,
zgodnie z ust 4.
2. Zmiana przedmiotu dzierżawy - sposobu świadczenia:
a) Spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy przedmiotu umowy nie wymienionego w Umowie, w
szczególności z przyczyn takich jak: wycofania produktów objętych przedmiotem umowy z obrotu lub
wstrzymanie/zaprzestanie jego produkcji przez producenta. Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza
zakup nowego przedmiotu umowy zamiennego, równoważnego (np. w zamiennych opakowaniach lub o tożsamej
nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale jego cena nie może przewyższać ceny
przedmiotu umowy podstawowego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w
niniejszej Umowie. W powyższym przypadku Zamawiający dopuszcza zakup nowego przedmiotu umowy
zamiennego, równoważnego tj. takiego samego rodzaju, typu, o takim samym sposobie działania i przeznaczeniu
jak przedmiot umowy.
b) Z uwagi na wprowadzenie do obrotu przez Wykonawcę/Producenta nowego/udoskonalonego przedmiotu umowy
strony zastępują przedmiot umowy dotychczasowy i od dnia zawarcia aneksu do umowy, Wykonawca będzie
dostarczał do Zamawiającego nowy przedmiot zamówienia w cenie przedmiotu umowy podstawowego i na
zasadach określonych w niniejszej Umowie.
c) zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków
realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zmiana kontraktu realizacji świadczenia z NFZ lub następcą
prawnym płatnika świadczeń).
d) zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,
e) o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, konieczna jest zmiana elementów
składowych przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany,
f) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu
świadczenia,
g) dopuszczalna jest zmiana oznaczenia przedmiotu umowy w zakresie numeru katalogowego produktu, nazwy
produktu przy zachowaniu wszystkich jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań., przy
zachowaniu ceny jednostkowej, wartości umowy, tożsamości świadczenia i jego jakości.
2.1. Zmiana sposobu świadczenia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego na proponowane
rozwiązanie zamienne /równoważne/inne i zawarciu aneksu do Umowy.
3. Publicznoprawne zmiany wysokości czynszu tytułem dzierżawy:
a) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego.
1) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego wzrośnie, wówczas Zamawiający dopuszcza
zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez
zmian, a cena/wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze wzrost stawki podatku
VAT lub podatku akcyzowego;
2) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego zmniejszy się, wówczas Zamawiający
dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian, a cena/wynagrodzenia brutto należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze
zmniejszenie się stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
Zmiana wynagrodzenie o której mowa w lit a:
• w pkt 1 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących
uzasadniających dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (wzrost stawki), po
złożeniu wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego i po zawarciu aneksu do umowy
•
w pkt 2 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących
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uzasadniających dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (zmniejszenie stawki),
po złożeniu wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego i po zawarciu aneksu do umowy
b) zmiany spowodowane zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 Umowy ulegnie podwyższeniu
proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamówienia wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń brutto osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiana
wysokości minimalnego wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
c) zmiany spowodowane zmianą 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, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2
Umowy, ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamówienia wynikającego ze
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że
zmiana tych zasad ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
d) Zmiany spowodowane zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz.
1342 z późń. zm. ) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 Umowy, ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do
wzrostu kosztu wykonania zamówienia wynikającego ze zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiana tych zasad
ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia
3.1. W celu dokonania zmian umowy o której mowa w ust. 3 lit b – d
1) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty:
•
potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia
•
określające stopień w jakim zmiana, o której mowa powyżej wpłynie na wysokość wynagrodzenia
2) przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz
poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia
3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z powyższymi zapisami nastąpi od dnia:
• wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie 30 dni,
licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub
• złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu
określonego powyżej
4. Pozostałe zmiany wysokości czynszu tytułem dzierżawy:
W przypadku o którym mowa w §4 ust 1 lit. e i lit. f umowy, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
odpowiednio w stosunku do zmienianego kresu obowiązywania umowy.
5. Strony przyjmują, że postanowienia określone w ust. 3 dotyczą także odpowiednio podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
zgłosił podwykonawcę –(ów) do realizacji przedmiotu umowy.
6. Pozostałe zmiany
a) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku udzielenia przez
Wykonawcę upustów promocyjnych dla swoich klientów w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały
również dla tej Umowy,
b) zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia
umownego,
c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika.
7. Zmiany podmiotowe
Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w przypadkach wskazanych
w art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy pzp - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
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Do pozostałych zmian Umowy, które nie zostały przewidziane przez strony jak wyżej, stosuję się odpowiednio art. 455
ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony
ustalają, że postanowienia określone w ust. 1 – ust 6 w zakresie zmiany umowy mogą być odpowiednio
dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby prawidłowego sporządzenia aneksu do umowy,
z zachowaniem celu dla którego zmiana jest wprowadzana.
§5
Gwarancja/Opieka serwisowa/Zastępczy Przedmiot dzierżawy
Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na dostarczony do Zamawiającego Przedmiot dzierżawy na cały
okres obowiązywania umowy - liczony od dnia przekazania Przedmiotu dzierżawy do eksploatacji do
Zamawiającego.
Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje:
a) naprawę wszelkich wad/usterek/uszkodzeń Przedmiotu dzierżawy z winy producenta Przedmiotu dzierżawy z
wyłączeniem usterek i uszkodzeń powstałych z winy pracowników Zamawiającego (użytkowników).
b) wykonanie przeglądów okresowych, zgodnie z zaleceniami producenta (minimum 2 razy w ciągu roku).
W celu wykonania napraw i przeglądów Przedmiotu dzierżawy, Zamawiający zapewni nieograniczony dostęp do
Przedmiotu dzierżawy w uzgodnionych wcześniej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą terminach i godzinach.
Wykonawca oświadcza, że zapewnia wsparcie serwisowe co do Przedmiotu dzierżawy świadczone będzie przez 7 dni
dni w tygodniu. Wsparcie serwisowe będzie świadczone w dni robocze, a wsparcie serwisowe zdalne lub telefoniczne
również w dni wolne od pracy. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. .
Wszystkie zgłoszenia wad/usterek/nieprawidłowości będą dokonywane zdalnie (email lub poprzez system zgłaszania
awarii/usterek Wykonawcy) lub telefonicznie na numer kontaktowy: ……………………………………………....
Czas przystąpienia do naprawy wynosi do 24 godzin (w dni robocze). Termin przystąpienia do naprawy liczony jest od
momentu (godziny) przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego o awarii Przedmiotu dzierżawy.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę/usterkę/nieprawidłowość w terminie do 5 dni roboczych, licząc od momentu
(godziny) przystąpienia do naprawy określonej w ust. 6.
W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca dostarczy na czas naprawy aparat
zastępczy, o identycznych parametrach jak zaoferowany, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy
Powtarzające się awarie zespołu/podzespołu/modułu systemu analizatora w okresie 3 kolejnych miesięcy,
skutkować będą wymianą analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt
Wykonawcy wraz z pokryciem wszystkich kosztów

§6
Czynsz dzierżawy
1. Strony ustalają, że Zamawiający w związku z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę zapłaci miesięczny czynsz
dzierżawny, który wynosi: ……………………….zł netto (słownie……………………………………) po dodaniu
podatku
VAT
miesięczny
czynsz
dzierżawny
wynosi:
………………………zł
brutto
(słownie:………………………………………………………), zgodnie wybraną ofertą Wykonawcy.
2. Wartość całkowita czynszu dzierżawy (za cały okres obowiązywania umowy - dla dwóch aparatów) wynosi kwotę
……………………. zł netto (słownie złotych: …………………… zł); a po dodaniu podatku VAT wynosi cenę
…………………… zł brutto (słownie złotych: …………………… zł),
3. Strony ustalają zapłatę czynszu dzierżawnego z dołu tj. po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania Umowy. W
przypadku pierwszego miesiąca obowiązywania Umowy, wysokość czynszu dzierżawnego będzie uzależniona od ilości
dni użytkowania Przedmiotu dzierżawy przez Zamawiającego, licząc od dnia przekazania Przedmiotu dzierżawy do
eksploatacji przez Zamawiającego do ostatniego dnia miesiąca – w takim przypadku czynsz dzierżawny będzie
zapłacony za każdy dzień użytkowania Przedmiotu dzierżawy na zasadach 1/30 wysokości
4. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, następować będzie w
terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz Towaru. Wykonawca, pod
rygorem uznania doręczenia za nieprawidłowe, doręczy fakturę w jednym z dwóch sposobów:
a. bezpośrednio wraz z zamawianym towarem do Zespołu ds. Odczynników Laboratoryjnych lub przesłać wersję
elektroniczną w formacie umożliwiającym jej wydrukowanie na adres: zol@skp.ump.edu,
b. w formie elektronicznej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 roku poz. 1666) na adres: https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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c. Zamawiający oświadcza ,iż akceptuje przesyłanie przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221). Faktury VAT będą przesyłane na :
faktrury@skp.ump.edu.pl ( Fakturę należy wysłać w formacie pdf)
5. Rozliczenie należnego podatku VAT, w przypadku Wykonawcy, dla którego znajdują zastosowanie normy właściwe
dla rozliczeń wewnątrzwspólnotowych UE w rozumieniu odpowiednich przepisów, stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku gdy, Wykonawcy tworzą konsorcjum, należność za wykonanie przedmiotu Umowy będzie zapłacona
przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy należący do uczestnika Konsorcjum, który bezpośrednio
(faktycznie) realizuje dostawę przedmiotu Umowy, będąc jednocześnie wystawcą faktury w terminie określonym w ust.
4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wystawca faktury, na każde wezwanie Zamawiającego oświadczy, że podany
przez niego rachunek bankowy w treści faktury należy do niego, a zapłata przez Zamawiającego nie ma na celu zmiany
wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum.
7. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zakazuje się dochodzenia należności z tytułu
realizacji przedmiotu Umowy od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny dostawca przedmiotu
Umowy.
§7
Zasada walutowości
Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego w złotych polskich

1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.

§8
Kary umowne
W przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy tj. zwłoce w oddaniu w dzierżawę Przedmiotu
dzierżawy przez Wykonawcę zgodnie z terminem uzgodnionym na zasadach określonych w § 1 ust. 3 Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 50,00 zł za każdy kolejny dzień zwłoki w realizacji
przedmiotu Umowy.
W przypadku zwłoki w terminowym przystąpieniu do naprawy (§5 ust 5 umowy) lub zwłoki w terminowym dokonaniu
naprawy (§6 ust 6 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 50,00 zł za każdą
kolejną godzinę zwłoki w realizacji obowiązku umownego.
W przypadku braku zapewnienia aparatu zastępczego (§ 6 ust 8 umowy) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości: 50,00 zł za każdy za każdy kolejny dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy.
Strony ustalają, że łączna wysokość wszystkich kar umownych określonych w niniejszym § nie może wynieść więcej
niż 1000,00 zł.
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar
wymienionych w ust. 1.
Zamawiający może potrącać kary wymienione w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 9.
Poufność
Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym,
ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jednej ze stron w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913), jak również zobowiązuje się do
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) w tym
obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r .o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U.2019.742), w przypadku gdyby uzyskał do nich dostęp, w tym w szczególności do:
a. ochrony i zabezpieczenia danych, do których dostęp jedna ze stron uzyskała podczas wykonywania prac związanych
z realizacją robót, zgodnie z wymogami ustawy,
b. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
c. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d. niezwłocznego poinformowania o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje strony także po rozwiązaniu umowy.
Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną (na zasadach
wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez każdą ze stron z
zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
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Obowiązek o którym mowa w ust 1 nie ma zastosowania w przypadku udostępnienia przez którąkolwiek ze Stron
informacji publicznej w rozumieniu i zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2176– t.j. ze zm.).
§ 10.
Ochrona danych osobowych
Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu
(tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujące przedmiot Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane
osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej
Umowy.
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem
Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni
stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.
Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszą Umowę, o których mowa w ust. 1, o
treści niniejszego paragrafu.
Przetwarzanie danych osobowych.
1) W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej umowy wystąpi konieczność powierzenia Wykonawcy
przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym, przed rozpoczęciem
przetwarzania danych, umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, określającą zakres i cel
przetwarzania danych. Propozycja treści umowy powierzenia zawarta jest w wzorze umowy stanowiącemu
załącznik nr 1 do umowy.
2) W przypadku określonym w pkt 1) Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną
ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa
dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.
3) W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych,
Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy
wymuszone takimi zmianami prawa

§11
Zakaz cesji
1. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby i podmioty trzecie bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie (zakaz cesji).
2. Niezależnie od zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 powyżej, czynność prawna mająca na celu zmianę
wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot
tworzący (organ założycielski). Pisemny wniosek o wyrażenie zgody Wykonawca kieruje za pośrednictwem
Zamawiającego, który, bez zbędnej zwłoki, przesyła go do w/w adresata.
3. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu realizacji
przedmiotu Umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. i 2 powyżej.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień
publicznych.

1.

§13
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane na zasadzie
porozumienia stron.

60

2.

W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd powszechny w
Poznaniu według właściwości rzeczowej.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, jeden dla Wykonawcy i
jeden dla Zamawiającego.
Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy - projekt umowy powierzenia przetwarzania danych
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu ………………..2021 roku w Poznaniu, pomiędzy:
Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
adres: ul. Długa ½, 61 – 848 Poznań, wpisanym dnia 28.02.2001 r., do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 000001853, o nadanym NIP: 7781343588, Regon: 0002888828,
reprezentowanym przez: Dyrektora Szpitala – ………………………
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym/Udzielającym zamówienia (Administratorem)
a
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
zwaną w dalszej treści: Wykonawcą / Przyjmującym zamówienie (Przetwarzającym)
Mając na uwadze, że Przetwarzający, na podstawie umowy dzierżawy nr …………….dotyczącej dzierżawy
analizatorów, może wykonywać czynności przetwarzania danych osobowych należących do Administratora, Strony
działając na podstawie art. 28 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. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119), zawierają umowę o następującej treści:

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

1.

§1
Definicje
Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych
pojęć:
Umowa Powierzenia – niniejsza umowa;
Umowa główna – np. umowa o udzielenie zamówienia publicznego. Numer umowy:…….
RODO - 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1).
Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt. 2 RODO)

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych powierza Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO
§3
Zakres i cel przetwarzania danych
Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy głównej wszelkie następujące dane
osobowe pacjentów i pracowników Administratora
a) imiona i nazwiska,
b) numer identyfikacyjny: pesel/nip,
c) oraz szczególne kategorie danych t:j informacje na temat zdrowia pacjenta (jakie mogą być zapisane w

pamięci urządzenia, którego będzie realizacja umowy głównej).
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2.

1.
2.

Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu
realizacji umowy głównej.
§4
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i niniejszą umową.
Dane osobowe o których mowa w § 2 ust 1 będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej
oraz/lub/ w formie papierowej.
§5
Zasady powierzenia danych
Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez
stosowanie odpowiednich środków, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:
a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze
zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien
odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z
administratorem,
b) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych
osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie
Powierzenia,
c) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym
mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest
zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
d) Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je oraz
sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji
Umowy Powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

§6
Obowiązki Przetwarzającego
Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
Przetwarzający oświadcza że udzieli upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą
przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy
Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich, jak i po jego ustaniu.
Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz
usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych.
W miarę możliwości Przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36
RODO.
W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:
a) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24
godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,
b) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i
przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego
naruszenie ochrony danych osobowych,
c) przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia
osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia
stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w
wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich
praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora –
do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane
dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora.
Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w
szczególności w zakresie stosowania RODO.
Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w
szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez
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Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych
danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących
przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ
nadzorczy.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom
wyłącznie w celu wykonania umowy głównej
Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio
poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar
podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania
podpowierzenia. O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora
chyba, że obowiązek taki nakłada na Przetwarzającego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu
podlega Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania, Przetwarzający informuje
Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji
z uwagi na ważny interes publiczny.
Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w
niniejszej Umowie.
Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na
podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
Przetwarzający może przekazywać powierzone mu do przetwarzania dane osobowe do podmiotów znajdujących się w
państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie na warunkach określonych w RODO – Rozdział V
(art. 44 – 50)
§8
Kontrola
Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego
przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną lub faxem.
Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez
Administratora.
Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków
określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane
jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
§9
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią
umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupoważnionym.

1.
2.

1.

2.

§10
Czas obowiązywania umowy
Niniejsza umowa obowiązuje przez okres obowiązywania umowy głównej.
Rozwiązanie umowy głównej skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem niniejszej umowy
§11
Rozwiązanie umowy
Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Przetwarzający:
d) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym
terminie;
e) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
f) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
Rozwiązanie niniejszej umowy w przypadkach o których mowa w ust 1 lit.: a-c skutkuję jednoczesnym
rozwiązaniem umowy głównej.
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1.
2.
3.

§12
Postanowienia końcowe
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.
Wykonawca
(PRZETWARZAJĄCY)

Zamawiający
(ADMINISTRATOR)
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Załącznik nr …..
Protokół dostawy aparatury/urządzenia
Dotyczy:
Spisany pomiędzy Firmą

Adres:

Reprezentowany przez:
a Użytkownikiem:
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Reprezentowany przez:
1.
2.
W sprawie dostawy urządzenia/aparatury:
Nazwa
Nr fabryczny
Producent
Dostawca
Rok produkcji
Urządzenie/aparaturę dostarczono w dniu
Data i podpis przedstawiciela Firmy
……………………………………………

Data i podpis Użytkownika
………………………………
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Załącznik nr ….
Protokół uruchomienia i przekazania do eksploatacji
Dotyczy:
Spisany pomiędzy Firmą
Adres:
Reprezentowany przez:
a Użytkownikiem:
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Reprezentowany przez:
1.
2.
W sprawie dostawy urządzenia/aparatury:
Nazwa
Nr fabryczny
Producent
Dostawca
Rok produkcji
Urządzenie/aparaturę dostarczono w dniu
Data i podpis przedstawiciela Firmy
……………………………………………

Data i podpis Użytkownika
………………………………
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Załącznik nr ….
Protokół szkolenia
Dotyczy:
Spisany pomiędzy Firmą
Adres:
Reprezentowany przez:
a Użytkownikiem:
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Reprezentowany przez:
1.
2.
W sprawie dostawy urządzenia/aparatury:
Nazwa
Nr fabryczny
Producent
Dostawca
Rok produkcji
Szkolenie przeprowadzono w dniu ……
PRZESZKOLENI PRACOWNICY
1.
2.
3.
Data i podpis przedstawiciela Firmy
……………………………………………

Data i podpis Użytkownika
………………………………
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