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Międzyrzec Podlaski, 29.12.2020 r. 
Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim  
ul. Warszawska 2-4 
21-560 Międzyrzec Podlaski 
NIP: 538-15-94-357 
tel. 83 371-83-24  
email: zamowienia@spzozmc.pl 
www.spzozmc.pl 

Zapytanie ofertowe 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 

oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843, ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 

Podlaskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zamówienia na 

zakup i dostawę aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie 

HFNC niezbędnego do walki z epidemią COVID-19.  
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia  jest zakup  i dostawa aparatu do tlenowej wentylacji 
wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC niezbędnego do walki z epidemią COVID-19. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 2 - Formularz Opis 
Przedmiotu Zamówienia (Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne. 
Celem zakupu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, 
zapewnienie bezpieczeństwa, właściwej opieki, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
 
Koszty transportu w ramach właściwego wykonania zamówienia Wykonawca ponosi we własnym 
zakresie. 

Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 
ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski. 
Termin dostawy: 30 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy. 

 
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem i 
doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia oraz spełniają łącznie poniższe 
warunki: 

• posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

 
III. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji za 
spełnienie danego kryterium oceny oferty. 

Przy ustalaniu liczby punktów Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium oceny ofert 
– kryterium ceny. 

 
Kryterium ceny: waga 100 pkt  
Określenie „cena” należy rozumieć jako całkowitą cenę oferty brutto (wraz z należnym 
podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotowego zamówienia. Cena powinna obejmować 
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wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca, który zaproponuje najniższą 
cenę zamówienia otrzyma 100 pkt za kryterium, natomiast pozostali – odpowiednio mniej 
punktów wg wzoru: 

liczba punktów oferty ocenianej = 

najniższa cena ofertowa brutto oferowana 
spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

cena ofertowa brutto zaoferowana w badanej 
ofercie 

x 100% 

IV. Termin i miejsce składania ofert.  
Termin złożenia oferty: do 08.01.2021 r. do godz. 10.00 

 
Miejsce złożenia oferty: sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski. 
Dopuszcza się złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 
zamowienia@spzozmc.pl w formie skanu wydrukowanych, wypełnionych i podpisanych 
dokumentów.  

 
V. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 
umowy.  
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian warunków udzielenia zamówienia. 

 
VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość 
przewiduje.  

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  
 
VII. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego 
zapytania ofertowego:  

1) załącznik nr 1– Formularz oferty, 
2) załącznik nr 2– Formularz (wypełniony) Opis Przedmiotu Zamówienia (Wymagane 

parametry techniczno-funkcjonalne  
3) załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,  
oraz załączyć: 
4) aktualny odpisu z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych lub centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, 

5) katalog, ulotka, strona z katalogu lub folderu, kartę danych technicznych 
wystawioną przez producenta wyrobu lub inny dokument opisujący oferowany 
produkt szczegółowo opisujący oferowane parametry celem potwierdzenia jego 
parametrów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby 
składane dokumenty zawierały nazwę producenta, nazwę produktu lub nr 
katalogowy, tak by możliwa była jego jednoznaczna identyfikacja z produktem 
zaoferowanym w ofercie. 

2. Zamawiający wymaga dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów wyłącznie w 
języku polskim. Brak powyższych dokumentów lub ich niewłaściwa forma spowoduje, 
ze oferta nie będzie podlegała ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
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Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

4. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 
techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka 
komputerowa, długopis itp.). 

5. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 

6. Oferta powinna być zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w 
załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do 
podpisania oferty. 

8. Każda strona oferty, na którą składają się przede wszystkim – Formularz ofertowy, oraz 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - musi być podpisana 
przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga 
podpisywania czystych stron. 

9. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres 
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do 
oferty dokumentów. 

10. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była 
poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty. 

11. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę. 
12. W Formularzu oferty  należy podać: 

ceny jednostkowe netto, całkowitą cenę oferty netto, VAT oraz całkowitą cenę brutto 

za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie brutto uwzględnia się podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 

akcyzowym. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej 

z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/ podatku 

akcyzowego, należy do Wykonawcy. 

13. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi 
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

14. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku – na tę okoliczność Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie uznany, że oferta 
złożona przez Wykonawcę nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 
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15. Oferty złożone po terminie, niekompletne, błędnie skonstruowane, nie spełniające 
wymagań określonych w niniejszym zapytaniu nie będą rozpatrywane i podlegają 
odrzuceniu. 

 
VIII. Warunki płatności. 
 

1. Należność za wykonane zamówienie rozliczona zostanie na podstawie faktury. 
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę 
rachunek bankowy do 30 dni. 
 

IX. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny.  
2. Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni od daty terminu składania ofert.  
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana do 

realizacji. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę. 

 
X. Klauzula informacyjna RODO 

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”, Zamawiający informuje, że:  
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 
przekazał w niniejszym postępowaniu;  
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
ze zm,);  
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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;  
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
7) Wykonawca posiada:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie 
skutkuje  
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz 
jego załączników;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
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danych  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;  
8) Wykonawcy nie przysługuje  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 
Integralną część zapytania ofertowego stanowią załączniki: 
- załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
- załącznik nr 2 - Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia (Wymagane parametry techniczno-

funkcjonalne   
- załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
- załącznik nr 4 - Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 
 
 

 

 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

.......................................... dnia ................... 
Dane dotyczące Wykonawcy: Pełna nazwa Wykonawcy, 
............................................................................................................................................... 

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

Adres e-mail:..................................................................................................................... 

Województwo …....................,     NIP: ….........................., REGON: …..................... 

Nr telefonu, ................................/  Fax:  ...................................................... 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 
oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843, ze zm.), przedstawiamy ofertę na wykonanie zamówienia pn.: „zakup i dostawa 
aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC niezbędnego do 
walki z epidemią COVID-19”. 

  

Wartość  netto wykonania dostawy wynosi: ............................. zł. 

Wartość brutto  (z VAT) wykonania dostawy  wynosi: ........................... zł. 

słownie brutto: ............................................................................................................................... 

L
p 

Asortyment 

Nazwa 
handlowa, 
typ, model, 
producent 

liczba 
szt. 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 

zakup i dostawa aparatu do tlenowej 
wentylacji wysokoprzepływowej przez 
nos w systemie HFNC niezbędnego do 
walki z epidemią COVID-19   

1 

        

RAZEM    

 
OŚWIADCZAMY, że: 

1) ceny zawarte w ofercie nie podlegają zmianom przez okres trwania umowy, 

2) cena oferty wskazanej powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego 

zamówienia, 

3) załączony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej 

oferty, zawrzemy umowę na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

Zamawiający : 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 

21-560 Międzyrzec Podlaski 
ul. Warszawska 2-4 
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4) wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy, 

5) dostarczany towar spełnia wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa 

określonych zapytaniu, 

6) zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców, 

7) wyrażam zgodę na zapłatę za wykonaną dostawę przedmiotu zamówienia w formie 

przelewu na wskazany przeze mnie rachunek bankowy do 30 dni licząc od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

8) Integralną częścią oferty są załączniki: 

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

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

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

                                                                                                 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych  
       do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne) 
 

Urządzenie do terapii donosowej  – 1 szt. 
 

Wykonawca/Producent: …………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa-model/typ: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Rok produkcji min. 2020 r. 

Lp. 

Opis minimalnych wymaganych parametrów 
technicznych aparatu - generatora wysokich 

przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem i 
mikserem gazów, który dostarcza ogrzane i 

nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie 
oddychającym, poprzez łączniki: kaniule donosowe, 

łącznik tracheostomijny i łącznik do maski 
twarzowej. 

Wartość 
wymagana 

Wartość oferowana 

1. 

Mikser gazów z funkcją Auto-Control FiO2 – 
wbudowany w aparat - pozwalający na sterowanie 
stężeniem tlenu FiO2 w zakresie 21-100% z pozycji 
urządzenia,  bez potrzeby dołączania zewnętrznego 
przepływomierza tlenowego. Funkcja Auto-Control 
FiO2 samoczynnie dobiera lub zmniejsza ilość tlenu w 
zależności od ustawionego na aparacie przepływu i 
stężenia tlenu. 

Tak, podać  

2. 

Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: 
temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu FiO2. 
 Wszystkie te 3 parametry sterowane z pozycji 
urządzenia 

Tak, podać  

3. 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stop. C Tak, podać  

4. 
2 zakresy ustawień przepływów: dzieci 2-25 l/min   
oraz  dorośli 10-80 l/min 

Tak, podać  

5. 
Stężenie tlenu w zakresie  od 21 % do 100 %. 
(możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej 
granicy stężenia tlenu) 

Tak, podać 

 
 

 
 

6. Zintegrowane mieszanie tlenu Tak, podać  

7. 
Wbudowany sensor tlenu.  
Możliwość podłączenia koncentratora tlenu 

Tak, podać  

8. 

Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku 
przerwania terapii ( 99 min. cyrkulacji gorącego 
powietrza) zapobiegający gromadzenia się wilgotności 
w wyłączonym urządzeniu 

Tak, podać  
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9. Przycisk wyciszania alarmu Tak, podać  

10. 
Sterylizacja aparatu za pomocą generatora ozonu 
dołączonego do zestawu 

Tak, podać  

11. Waga: 2,5 kg.,  z akcesoriami 3,5 kg +/- 5% Tak, podać  

12. Wymiary urządzenia : 358 mm x 197 mm x 165 +/- 5%  Tak, podać  

13. Zasilanie: 220 V AC ± 22 V, 50±1 Hz Tak, podać  

14. 
Pompa wewnętrzna - nie wymaga podłączenia do 
sprężonego powietrza. Możliwość prowadzenia 
terapii tylko powietrzem z pomieszczenia 

Tak, podać  

 

15. 
Statyw medyczny do aparatu wyposażony w półkę, 
koszyk oraz podstawę jezdną z min. 5 kółkami 
cichobieżnymi - w tym min. 2 kółka z hamulcami 

Tak, podać  

16. Półka o wymiarach 38 cm x 30 cm (+/-2cm) Tak, podać  

17. 
Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach 27 cm 
x 16,5 cm (głębokość 16 cm) (+/-2cm) 

Tak, podać  

18. 
Regulowana wysokość statywu w zakresie 157,5 cm 
do 192,5 cm (+/-2cm) 

Tak, podać  

19. 
Statyw wyposażony w min. 4 składane uchwyty do 
zawieszenia kroplówek i akcesoriów 

Tak, podać  

 

20. 

Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym 
powietrzem z samonapełniającą się komorą 20 
sztuk. 
Układ oddechowy do terapii o długości 185cm (+/-5 
cm). Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w 
zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego 
eliminujący skropliny w układzie w drenie z 
wbudowanym czujnikiem temperatury oraz 
zintegrowany ruchomy klips do mocowania.  
Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. 
Zakończenie układu wykonane z elastycznej 
końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do 
kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii.  
Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 
80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy 
urządzenia.  

Tak, podać  
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Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z 
automatycznym pobieraniem wody, posiadającą 
pływak zabezpieczający przed przedostaniem się 
wody do układu oddechowego. 
Komora wyposażona w uchwyt do demontażu z 
urządzenia. 
Komora wyposażona w nakłuwacz z 
odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. 
Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy 
komplet. Zamawiający wymaga 20 kompletów. 
 

 

21 

Kaniula donosowa do terapii tlenowej, 
przystosowana do współpracy z podgrzewanymi 
układami oddechowymi. 
Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek 
zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie 
kaniuli na twarzy pacjenta i występuje w 3 rozmiarach 
do wyboru użytkownika na etapie dostawy: 
3 szt - rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) 
30 szt - rozmiar M (przepływ gazów 10-70 L/min) – 
rozmiar uniwersalny 
30 szt - rozmiar L (przepływ gazów 10-80 L/min) 

Tak, podać  

 

22 
Łącznik tracheo do terapii tlenowej, przystosowany 
do współpracy z podgrzewanymi układami 
oddechowymi – 3 sztuk. 

Tak, podać  

 

23. 
Filtr zapewniający dopływ czystego powietrza z 
pomieszczenia - 24 sztuk. 

Tak, podać  

 

Okres gwarancji 24 miesiące 
licząc od dnia wydania 

Zamawiającemu towaru zgodnego 
z umową. 

Tak, podać 
 

…………………  miesięcy 
 

 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi:………………….………………………..………………...... (uzupełnić). 

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z ww. 

parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w 

oferowanej konfiguracji urządzenia. 

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu 

będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 

 

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

                                                                                                 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych  
       do reprezentowania wykonawcy) 



Strona 11 z 14 

 

Załącznik nr 3 
 
 
…………………………………………       .………………………………………. 

Wykonawca         miejscowość, data 
  

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia pn.: „zakup i dostawa aparatu do tlenowej 

wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC niezbędnego do walki z epidemią 

COVID-19” 

oświadczam(y), że: 

- posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

- spełniam/y warunki określone w zapytaniu ofertowym, a także posiadam/y niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania zamówienia, 

- dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

- posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej 

przedmiotem zamówienia, 

- posiadam/y zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia, 

- nie zostałem/am/liśmy skazany/a/ni za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, 

- nie jestem/śmy powiązany/a/ni osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 

 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub Partnerami Projektu 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  w ich imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego lub 
Partnera Projektu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, 
teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni 
małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

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

                                                                                                 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych  
       do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
UMOWA - wzór 

zawarta w dniu …………….. r. w Międzyrzecu Podlaskim 
pomiędzy:  
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym swoją 
siedzibę: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON 000584484, NIP 538-15-94-357, 
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000004756, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez Marka Zawadę – dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, 
zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", 
a  
….....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................  
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" 
 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie  
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

 

§ 1 
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający  na  dostawie aparatu do 

tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC niezbędnego do walki z 
epidemią COVID-19 na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim. 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w stanie fabrycznie 
nowym, bez wad i usterek w terminie do 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy na adres: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4,  
21-560 Międzyrzec Podlaski. 

3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z formularzem 
oferty Wykonawcy, formularzem Opisu Przedmiotu Zamówienia zawierającego wymagane 
parametry techniczno-funkcjonalne, będącym integralną częścią niniejszej umowy. 

 

§ 2 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują dzień podpisania przez 
Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

2. W przypadku wniesienia uwag, stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu przedmiotu umowy 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia w terminie określonym przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Uwzględnienie przez Wykonawcę uwag, a także 
usunięcie wad lub usterek w tym terminie stanowić będzie podstawę do sporządzenia kolejnego 
protokołu odbioru. 

3. Nieuwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, a także nieusunięcie stwierdzonych wad 
lub usterek w wyznaczonym terminie traktowane będzie przez Strony jako nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy, uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w 
§ 5. 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

………………. zł brutto, (słownie brutto: ………………………………………. złotych ………/100). 
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Podstawą do wystawienia faktury 
będzie podpisany przez strony bez uwag protokół odbioru. 

3. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zezwolenia, a także zdolności, doświadczenie i 

środki materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się wykonywać 
ją z należytą starannością. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta przy wykonaniu 
przedmiotu umowy z pomocy osób trzecich, ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez nie 
działania jak za swoje własne. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w §3 ust. 1, jeżeli nastąpi rozwiązanie/odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu 
umowy określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu 
umowy określonej w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w §2 ust. 
2. 

5. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 
albo odstąpienia od umowy przewyższy wartość kar umownych, o których mowa w ust. 1 – 4 
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością uiszczonych kar, a 
rzeczywiście zaistniałą szkodą na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kar umownych, o których 
mowa powyżej. 

§ 6 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie w 

terminie 14 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. 
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, poza okolicznościami wskazanymi w kodeksie cywilnym, 

również w następujących przypadkach: 
1) jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu niniejszej umowy co najmniej o 7 dni 

kalendarzowych; 
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 7 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji z tytułu wad i usterek dostarczonego 

przedmiotu niniejszej umowy. 
2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dostarczonym 

przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie trwania gwarancji przedmiotu umowy.  
3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonywać w ramach ceny zawartej umowy 

przeglądy serwisowe i konserwację dostarczonego urządzenia w zakresie i z częstotliwością 
określoną przez producenta urządzenia. 

4. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty pisemnego 
wezwania Zamawiającego do: 

1) usunięcia wady fizycznej lub 
2) wykonania naprawy przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w 

przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. 
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6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisów kodeksu cywilnego. 

 
§ 8 

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”, Zamawiający  
informuje, że:  
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 
przekazał w niniejszym postępowaniu;  
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm,);  
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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;  
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
7) Wykonawca posiada:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;  
− 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;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;  
8) Wykonawcy nie przysługuje  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
§ 9 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy, będzie on rozstrzygany przez Strony 

polubownie, a w przypadku niemożności dojścia do jego rozstrzygnięcia, przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i 
jednym dla Zamawiającego. 

            
 

  WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY  
 
 

 


