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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214 000 euro prowadzone jest w 
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publicznych - zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - Zamawiający nie 

przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 
Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 
NIP: 538-15-94-357, REGON: 000584484 
strona internetowa: www.spzozmc.pl, 
adres e-mail: zamowienia@spzozmc.pl 
tel/ fax: (83) 371 83 24; godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 ÷ 15:05 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/ 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/ 
Adres skrytki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na ePUAP: 
/SPZOZMC/SkrytkaESP 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214 000 euro prowadzone jest w 
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych - zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - Zamawiający nie 
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 

III. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej.  
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8. 
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. 
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

12. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

13. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. 
14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 
1) Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący 

wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie 
mogą być udostępniane. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji, 
wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 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 ustawy Pzp. 

2) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

http://www.spzozmc.pl/
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/
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przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone: elektronicznie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” - w formularzu składania 
ofert na stronie postępowania na mini Portalu. 

15. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
16. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej 
dla Zamawiającego. Miejsce dostawy: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie min. do:  
a) demontażu i utylizacji starego agregatu SW 80 marki CooL,  
b) pisemnego opracowania projektu wykonawczego i dokumentacji konstrukcyjno-transportowej 

(montażowej) umożliwiającej bezkolizyjne posadowienie agregatu w pomieszczeniu 
klimatyzatorowni znajdującej się na poddaszu na wysokości 12,50m w budynku Bloku 
Operacyjnego (dobór elementów konstrukcji należy powierzyć projektantowi z uprawnieniami 
konstrukcyjno-budowlanymi obowiązującymi w tym zakresie) - opracowanie wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego,  

c) dostosowania podłoża pod nowy agregat, wykonanie rynny do odprowadzenia skroplin, 
d) wykonania otworu w ścianie o dopuszczalnych wymiarach określonych w rozdz. III pkt. 3 OPZ, 
e) dostawy i posadowienia wewnątrz budynku nowego agregatu o wydajności mocy chłodniczej 

min. 105 kW,  
f) uszczelnienia i zamurowania otworu w ścianie, tynkowanie, ocieplenie ściany zewnętrznej, 
g) uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenie do stanu pierwotnego terenów 

sąsiednich, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt, 
odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, 

h) podłączenia nowego agregatu do istniejącej instalacji (elektrycznej, hydraulicznej, wody 
lodowej) i wykonania nowej instalacji wentylacyjnej (wyrzutni odprowadzającej ciepło ze 
skraplaczy wentylatorami promieniowymi  na zewnątrz), 

i) wykonania wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i budowlanych związanych z montażem 
nowego agregatu oraz opracowania niezbędnej dokumentacji budowlanej i instalacyjnej 
projektu powykonawczego instalacji elektrycznej i sanitarnej, 

j) uruchomienia serwisowego nowo zainstalowanego agregatu wraz z ustawieniem wymaganej 
temperatury zasilania instalacji wody lodowej, 

k) wykonania prób szczelności, pomiarów elektrycznych natężenia hałasu nowo zainstalowanego 
agregatu, potwierdzone odpowiednim protokołem/sprawozdaniem,  

l) dokonania stosownych wpisów do paszportu urządzenia,  
m) opracowania instrukcji obsługi oraz dokumentów odbiorowych, przeprowadzenia szkolenia z 

podstaw obsługi nowego agregatu dla wyznaczonego pracownika Zamawiającego,  
n) przeprowadzania w okresie trwania gwarancji badań szczelności zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa; protokoły z badań należy przekazać do Działu Technicznego 
SPZOZ, 

o) wykonywania w cenie oferty wymaganych przeglądów w okresie zaoferowanej gwarancji wraz z 
wymianą materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymogami DTR urządzenia.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ. 
3. Wykonawca musi zaoferować agregat zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy 

czym na potwierdzenie tego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty takie jak np.: 
certyfikaty, atesty, świadectwa, karty wyrobu, opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty 
katalogowe producenta potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów (wskazujące w 
szczególności na oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę 
produktu lub inne istotne), pozwalające na identyfikację i ocenę zgodności oferowanego produktu 
oraz jego parametrów z wymaganiami SWZ.  
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4. Oferowany przez Wykonawcę agregat wody lodowej musi być fabrycznie nowy (Zamawiający nie 
dopuszcza wersji „demo” urządzenia), spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do 
obrotu na rynku unijnym oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji.  

5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej pomieszczeń, w 
których będzie wykonywany przedmiot zamówienia w celu wykonania pomiarów oraz uzyskania, na 
swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne 
do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej, a następnie do wykonania zamówienia.  
W związku z sytuacją epidemiczną, Wykonawca musi zgłosić chęć przeprowadzenia wizji, kontaktując 
się z Zamawiającym telefonicznie lub e-mailem w celu ustalenia terminu.  

6. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe.  
7. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 5 dni 

od daty podpisania umowy harmonogram realizacji prac, który określi poszczególne etapy 
wykonania zamówienia.  

8. Wykonawca kalkulując cenę oferty musi uwzględnić wszystkie koszty w tym opracowania konstrukcji 
dla montażu nowego agregatu oraz zabezpieczenia miejsca, w którym prowadzone będą prace 
demontażowe i montażowe, a także koszty przeglądów w okresie zaoferowanej gwarancji wraz z 
wymianą materiałów eksploatacyjnych (np. filtry).  

9. Prowadzone w budynku prace muszą odbywać się z należytą starannością, tak by nie dopuścić do 
jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń np. ścian, posadzek, istniejących czynnych instalacji itp.  
Wszelkie uszkodzenia w budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu umowy zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.  

10. Biorąc pod uwagę fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca musi liczyć się z 
pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu prac i powinien uwzględnić możliwość pracy przemiennej z 
pracą Szpitala oraz w dni wolne od pracy (głównie dotyczy to prac uciążliwych dla funkcjonowania 
Szpitala tj. hałas, zapylenie, wibracje),  

11. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu dnia pracy ma obowiązek sprzątnięcia miejsca jej 
wykonywania, usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami) oraz przekazania w czystości pomieszczeń po 
ostatecznym odbiorze prac.  

12. Teren prowadzenia prac musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji 
zamówienia.  

13. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaku 
towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z 
zastosowaniem „równoważnych” materiałów, urządzeń i elementów, innych niż podane w 
dokumentacji pod warunkiem, że zaproponowane materiały, urządzenia i elementy będą posiadały 
parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w 
dokumentacji projektowej.  

14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, opisywane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

15. Gwarancja za wady:  
1) Wykonawca udzieli gwarancji za wady na cały przedmiot zamówienia przy założeniu, że 

minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące, a maksymalny okres gwarancji 
nie może przekroczyć 48 miesięcy. Okres gwarancji za wady będzie podlegał ocenie 
Zamawiającego i liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

2) Wykonawca udziela gwarancji za wady jako zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad, które 
ujawniły się w przedmiocie umowy w ciągu terminu określonego w okresie gwarancji. Gwarancja 
odnosi się do wad powstałych z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy, którego gwarancja 
dotyczy. Gwarancja nie wygasa wskutek spełnienia świadczenia gwarancyjnego i trwa aż do celu 
osiągnięcia gwarancji.  
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3) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia w okresie udzielonej gwarancji będzie wykonywał 
nieodpłatnie wymagane przeglądy wraz z dostawą i wymianą na swój koszt materiałów 
eksploatacyjnych (np. filtry), na zasadach określonych w DTR urządzenia (nie rzadziej jednak niż 
raz na 6 miesięcy). Wykonawca, sporządzi protokół z przeglądu, a jeśli będzie to wymagane, 
dokona wpisu każdego przeglądu do paszportu urządzenia.  

16. Przedmiot zamówienia sklasyfikowano według wspólnego słownika zamówień pod kodem CPV:  
39717200-3 – urządzenia klimatyzacyjne  
45331220-4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w terminie 100 dni kalendarzowych od daty 
zawarcia umowy. 

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w budynku Bloku Operacyjnego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 
2-4. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 

112 ust. 2 ustawy Pzp tj.   
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli 
wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym 
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia – co najmniej na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 200 000,00 zł. 
Brak dokumentu ocenione zostanie jako niespełnianie warunku, co skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca przedstawi wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy te zostały wykonane.  
Wykaz wykonanych dostaw stanowiący załącznik nr 6 do SWZ musi zawierać co najmniej 1 
dostawę wraz z montażem i uruchomieniem agregatu wody lodowej o wydajności chłodniczej co 
najmniej 100 kW i wartości zamówienia nie mniejszej niż 150 000,00 zł. 
Do wykazu Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane 
należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
zostały wykonane, 

b) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji z powodu wystąpienia uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wtedy przestawia oświadczenie własne. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z konsorcjantów przedstawi w 
wymaganym wykazie co najmniej jedną dostawę. Zamawiający nie dopuszcza sumowania 
doświadczenia poszczególnych wykonawców będących członkami konsorcjum. 
Brak wykazu lub dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostaw ocenione zostanie jako 
niespełnianie warunku, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
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2. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia. 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  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. 

2) 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. 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów pod             

miotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) 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 usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 108 oraz 109 ust 1 pkt. 4) ustawy Pzp. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 
Wykonawcę: 
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z 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 
przestępczego 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) powierzania 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 Rzeczpospolitej Polskiej  
(Dz. U. Poz. 769), 

g) 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, 

h) o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pacy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
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1.2. 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 1.1.; 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczaniem 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; 

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 
1.5. 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; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, 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. 

2. Art.  109.  [Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania]  
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty Wykonawca dołącza:  
1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ, 
2) Opis przedmiotu zamówienia  - Załącznik  nr 2 do SIWZ. 
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ, 
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego /jeżeli dotyczy/ – Załącznik nr 3a do SWZ, 
5) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SWZ, 
6) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika 

bezpośrednio z załączonych dokumentów, 
7) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 

2. Forma dokumentów: 
1) Ofertę oraz oświadczenia należy  złożyć w  formie elektronicznej  tj.  opatrzonej  elektronicznym 

podpisem  kwalifikowanym  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

2) Pełnomocnictwo  w  formie  oryginału  lub  notarialnie poświadczonej  kopii  należy  załączyć  do  
oferty wraz  z  dokumentami potwierdzającymi udzielenia pełnomocnictwa.  
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej   
elektronicznym podpisem   kwalifikowanym lub  w postaci elektronicznej  opatrzonej podpisem 
zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  Dopuszcza  się  także  złożenie  elektronicznej kopii  (skanu)  
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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 (Dz. U. 2020 poz. 1192 ze zm.),  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 mocodawcy.  
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

3) Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem   
kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem 
osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 

3. Oferta wspólna 
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić 

jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i rozporządzania 
prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być 
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich 
uprawnionych przedstawicieli. 

2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub 
spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy i spełniać 
następujące wymagania: 
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2-4 składa: 

- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym 
formularzu) lub pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu 
każdego z wykonawców osobno. 

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w postaci: 

1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust 1 ustawy Pzp., 
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
3) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 

4) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
inne dokumenty; 

5) dokumentu potwierdzającego zgodność oferowanego agregatu oraz jego parametrów z 
wymaganiami w SWZ. Dokumentami mogą być w szczególności: certyfikaty, atesty, świadectwa, 
karty wyrobu, opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty katalogowe producenta 
potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności na oferowany 
typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu lub inne istotne), 
potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów. 

5. W zakresie nie uregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 
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6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 2-4 potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych lub 

innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 

zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
 

IX. 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 

1. W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 

a) miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
b) ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
c) poczty elektronicznej: zamowienia@spzozmc.pl 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 
SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później 
niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

8. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 7, przedłuża termin 
składania odpowiednio ofert  o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio 
ofert. 

9. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w 
terminie, o którym mowa w pkt 7, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio 
wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 
odpowiednio ofert. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt  8, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 

się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

13. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email: zamowienia@spzozmc.pl 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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14. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, 

należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od 

tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też 

na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument 

elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

15. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
Tadeusz Cisak (w zakresie przedmiotu zamówienia), tel. 83/371-83-25 
Andrzej Tymoszuk (w zakresie procedury), tel. 83/371-83-24 

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. od dnia 
07.05.2021r. do dnia 05.06.2021 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem związania ofertą 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany 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. 

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty do SWZ. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SWZ.  

2. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Ofertę  składa  się pod  rygorem  nieważności 
w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  
podpisem osobistym (rekomendowany format danych .doc,  .docx,  .rtf,  .pdf).  Sposób  złożenia  
oferty,  w  tym zaszyfrowania     oferty opisany  został  w „Instrukcji  użytkownika”,  dostępnej  na  
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

3. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostaną odrzucone. 

5. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w 
odrębnym pliku. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 
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i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
 

XIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2021 r., do godz. 
10.00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2021 r., o godzinie 11:00 za pomocą funkcjonalności 
„Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Oferta złożona po upływie terminu do jej złożenia zostanie odesłana Wykonawcy elektronicznie z 
użyciem miniPortalu na adres e-mail z którego została złożona. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie brutto. 
3. Na cenę oferty składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie poniesie 

Wykonawca wraz z kosztami transportu, dostawy, ubezpieczenia cła i opłat celnych (jeśli wystąpią). 
W cenie oferty Wykonawca musi skalkulować koszt opracowania konstrukcji dla montażu nowego 
agregatu, zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu oraz koszt przeglądów gwarancyjnych wraz z 
wymianą materiałów eksploatacyjnych. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 
przecinku. 

5. 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 ustawy Pzp w związku z art. 223 ust. 
2 pkt 3 ustawy Pzp). 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena brutto podana słownie. 
8. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp., niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
9. Jeżeli w świetle art. 225 ustawy Pzp., wybór ofert prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Wykonawca składając 
ofertę wskazuje wartość bez kwoty podatku jednakże oferta musi dodatkowo zawierać obliczoną i 
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jednoznacznie wskazaną cenę brutto oferty do porównania z uwzględnieniem należnego podatku 
vat, do którego zapłacenia zobowiązany będzie Zamawiający. 

 
XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

 

Lp. KRYTERIUM: WAGA: 

1 Cena ofertowa brutto 60 % 

2 Gwarancja  40 % 

R a z e m: 100 % 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
 
Kryterium 1 - Cena ofertowa brutto (C): 
Kryterium oceniane według informacji podanych w formularzu ofertowym, w następujący sposób: 

liczba punktów oferty ocenianej = 

najniższa cena ofertowa brutto oferowana spośród 
wszystkich ofert podlegających ocenie  

cena ofertowa brutto zaoferowana  
w badanej ofercie 

x 60% x100 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie 
proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 

Kryterium 2 – gwarancja (G):   
Ocena ofert w tym kryterium dokonana zostanie z zastosowaniem następujących zasad: 
W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot 
postępowania. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres 
gwarancji, pozostali będą oceniani wg wzoru. 

liczba punktów oferty ocenianej = 

okres gwarancji podany w miesiącach 
w ofercie ocenianej  

najdłuższy okres gwarancji  
wśród złożonych ofert 

x 40% x100 

 
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. 
W przypadku, gdy Wykonawca poda okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, ocenie będzie podlegał okres 
48 miesięcy. 
Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji to Zamawiający przyjmie do oceny 
okres gwarancji wynoszący 24 miesiące.  
Jeżeli podany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie krótszy niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona. 
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 
 

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + G, gdzie: 
S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert. 
C – liczba przyznanych punktów za kryterium cena ofertowa brutto. 
T – liczba przyznanych punktów za kryterium gwarancja. 
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

1. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 
dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne. 

2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów. 
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3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca 
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 
XVI. 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, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu 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, o których mowa w niniejszej 
SWZ. 

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. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 
 

XVII. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY   
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp. 
2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 
XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzonych jednoosobową działalność gospodarczą, 
ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego. 
Zamawiający informuję, że w przypadku: 
- osób fizycznych, 
- osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
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- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osoba fizyczną, 
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego,  
- przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. 
 
W związku z powyższym, 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, 
Zamawiający informuję, że: 
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim informuje Pana/nią, że 
administratorem Pana/ni danych osobowych podanych w dokumentacji przetargowej jest Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim przy 
ul. Warszawskiej 2-4. Adres korespondencyjny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4. 
2. Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim  
3. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować 
się poprzez: adres korespondencyjny: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, numer telefonu: 
83/371-83-60, adres e-mail: iod@spzozmc.pl 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 
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; 
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. 1 RODO **; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
10. nie przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych; 

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
  
* Wyjaśnienie:  
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie:  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
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postępowania. 
 

XIX. ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ: 
 

załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 

załącznik nr 3a – zobowiązanie podmiotu trzeciego /jeżeli dotyczy/. 

załącznik nr 4  - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym  

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

załącznik nr 6 – wykaz zrealizowanych dostaw, 

załącznik nr 7 – Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca:  
 

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

(pełna nazwa/firma, adres ) 
reprezentowany przez:    

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

tel.: ………………………………………………….. adres poczty e-mail:   ………………………………………………………………  

Adres skrzynki ePUAP: …………………………………………………………………………… 

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

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE* 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, 
montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, składam niniejszą ofertę. 

 
Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Specyfikacją Warunków 
Zamówienia (SWZ) w wysokości :  
 
1. CENA OFERTY 

CENA NETTO ............................................................................................................................. PLN 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT ........% ............................................................ PLN 

CENA BRUTTO ........................................................................................................................... PLN 

(słownie brutto: .....................................................................................................................................) 

Udzielam ………… miesięcznej  gwarancji  na dostarczony i  zamontowany przedmiot 

zamówienia.  

/Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji 
podlegający ocenie to 48 miesięcy/. 

 
1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie 100 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy. 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami specyfikacji warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

 

3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy 
na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 
ofert. 
 

5. Warunki i termin płatności: płatność przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (lub rachunku) pod warunkiem 
przedłożenia dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (jeżeli 
dotyczy). 
 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

7. Deklaracja dotycząca podwykonawstwa 

1) Oświadczam, że zamówienie będę realizował samodzielnie i nie zamierzam zrealizować przy 
udziale podwykonawców* 

 
2) Oświadczamy, że zamówienie zamierzam zrealizować z udziałem podwykonawców 

(wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia 
podwykonawcom)*: 
 

Podwykonawca: (nazwa) …………………………………………………………. 
Dane identyfikujące:  
Adres: …………………………………………………………. NIP/PESEL, ……………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………. 
Zakres, w którym Wykonawca ma zamiar powierzenia realizacji podwykonawcy: 
Lokalizacja: ………………………………………. 
Zakres prac: …………………………………………….. 

 
* przekreślić niepotrzebne oświadczenie. W przypadku braku przekreślenia/zapisy będą nieczytelne i nie zostaną 
wypełnione miejsca „wykropkowane” ,Zamawiający ma przyjąć, że zamówienie zostanie zrealizowane przez Wykonawcę 
samodzielnie i nie zamierza powierzyć go żadnemu podwykonawcy. 
 

8. OŚWIADCZAM, że oferta została złożona elektronicznie. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa, montaż 
oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. 
 

I. Demontaż starego agregatu wraz z oprzyrządowaniem oraz orurowaniem. 
1. Demontaż starego agregatu SW 80 marki CooL wraz z oprzyrządowaniem (rury, wymiennik, manometry) 

przekazać do utylizacji i potwierdzić stosownym dokumentem, wymontowane części, które mogą być 
sprawne i przydatne w bieżącej eksploatacji przekazać dla Działu Technicznego SPZOZ. 

2. Należy ściągnąć glikol i freon i oddać do utylizacji oraz potwierdzić ten fakt stosownym protokołem. 
Protokoły przekazać do Działu Technicznego SPZOZ. 

II. Wykonanie nowej instalacji wody lodowej i glikolowej w urządzeniu. 
Wielkość wymiennika  pośredniego glikol polipropylenowy/woda musi być dostosowana wydajnością do 
zaproponowanego agregatu. 

III. Dane techniczne urządzenia: 
1. Zespół sprężarkowy z zintegrowanym wymiennikiem i wentylatorami promieniowymi przygotowany do 

pracy wewnątrz pomieszczenia.  
Opis wyposażenia 
- Zespół sprężarkowy z dodatkowym wymiennikiem w wykonaniu wewnętrznym wyposażony w 
sprężarki spiralne  
- Liczba sprężarek min. 2 szt. 
- Liczba obiegów czynnika min: 1 
- Liczba stopni regulacji min: 2 
- Liczba wentylatorów: min. 4 szt. 
- Rodzaj wentylatorów: promieniowe o wysokim sprężu min. 350 Pa 
- Czynnik: R410A lub inny o podobnych parametrach 
- Skraplacz chłodzony powietrzem 
- Elektroniczny zawór rozprężny 
- Monitor faz 
- Wymiennik typ płytowy 
- Kompletny moduł hydrauliczny: pompa, naczynie wyrównawcze, zbiornik buforowy dostosowany do 
wydajności urządzenia 
Parametry techniczne 
- Wydajność mocy chłodniczej min. 105kW 
- Medium glikol propylenowy: Ergolid Eko 30% lub inny o podobnych parametrach 
- Czynnik zespołu: R410A lub inny o podobnych parametrach 
- Parametry pracy: 6/12 0C 
- Temperatura otoczenia: 40 0C 
- Minimalny przepływ: 17,8 m3/h 
- Współczynnik efektywności energetycznej: EER minimum 3,40, ESEER minimum 4,70 
- Zestaw przystosowany do pracy w temperaturach: -20 do + 40ºC, 
- Makymalny poziom ciśnienia akustycznego z odległości 10 m – 59,0 dB (A) 

2. Istniejący fundament (wykonany pod stary agregat SW 80 marki CooL) do wykorzystania po uprzednim 
sprawdzeniu jego nośności lub do ewentualnej przebudowy.  

3.  Wymiar otworu montażowego jaki należy wykonać w ścianie szczytowej budynku umożliwiający 
posadowienie nowego urządzenia,  maksymalne wymiary otworu niepowodujące kolizji z istniejącymi 
instalacjami. 

Szerokość otworu ściany  - nie większa niż – 100 cm 
Wysokość otworu ściany - nie większa niż - 190 cm 
Dopuszczalna długość urządzenia umożliwiająca bezkolizyjne posadowienie  - nie większa niż 320 cm. 

IV. Zakres przedmiotu zamówienia 
1. demontaż i utylizacji starego agregatu SW 80 marki CooL,  
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2. pisemne opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji konstrukcyjno-transportowej 
(montażowej) umożliwiającej bezkolizyjne posadowienie agregatu w pomieszczeniu klimatyzatorowni 
znajdującej się na poddaszu na wysokości 12,50m w budynku Bloku Operacyjnego (dobór elementów 
konstrukcji należy powierzyć projektantowi z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi 
obowiązującymi w tym zakresie) - opracowanie wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego,  

3. dostosowanie podłoża pod nowy agregat, wykonanie rynny do odprowadzenia skroplin, 
4. wykonanie otworu w ścianie o dopuszczalnych wymiarach określonych w rozdz. III pkt. 3, 
5. dostawa i posadowienie wewnątrz budynku nowego agregatu o wydajności mocy chłodniczej min. 105 

kW,  
6. uszczelnienie i zamurowanie otworu w ścianie, tynkowanie, ocieplenie ściany zewnętrznej, 
7. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i przywrócenie do stanu pierwotnego terenów 

sąsiednich, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt, 
odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, dróg, 
nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, 

8. podłączenie nowego agregatu do istniejącej instalacji (elektrycznej, hydraulicznej, wody lodowej) i 
wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej (wyrzutni odprowadzającej ciepło ze skraplaczy 
wentylatorami promieniowymi  na zewnątrz), 

9. wykonanie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i budowlanych związanych z montażem nowego 
agregatu oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji budowlanej i instalacyjnej projektu 
powykonawczego instalacji elektrycznej i sanitarnej, 

10. uruchomienie serwisowe nowo zainstalowanego agregatu wraz z ustawieniem wymaganej 
temperatury zasilania instalacji wody lodowej, 

11. wykonanie prób szczelności, pomiarów elektrycznych natężenia hałasu nowo zainstalowanego 
agregatu potwierdzone odpowiednim protokołem/sprawozdaniem,  

12. dokonanie stosownych wpisów do paszportu urządzenia,  
13. opracowanie instrukcji obsługi oraz dokumentów odbiorowych, przeprowadzenie szkolenia z podstaw 

obsługi nowego agregatu dla wyznaczonego pracownika Zamawiającego,  
14. przeprowadzanie w okresie trwania gwarancji badań szczelności zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa; protokoły z badań należy przekazać do Działu Technicznego SPZOZ, 
15. wykonywanie w cenie oferty wymaganych przeglądów w okresie zaoferowanej gwarancji wraz z 

wymianą materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymogami DTR urządzenia.  
V. Dodatkowe wymogi dla Wykonawcy 

1. Zalecana wizja lokalna na miejscu w celu ustalenia warunków technicznych montażu. 
2. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy propozycję umowy serwisu pogwarancyjnego 

zawierającego również badanie szczelności oraz określi koszty wyżej wymienionych usług. 
3. Czas reakcji (przyjazdu serwisanta) na zgłoszenie awarii (telefoniczne lub pisemne) nie dłużej niż 24 

godziny od momentu zgłoszenia. 
4. Czas usunięcia usterki - do 3 dni roboczych w przypadku małych usterek. Dla awarii wymagających 

sprowadzenia części zamiennych od producenta czas naprawy uzależniony będzie od terminu 
dostarczenia części zamiennych zgodnie z pisemną ofertą producenta, nie dłuższy niż 14 dni 
kalendarzowe. 

VI. Termin realizacji zamówienia  
- maksymalnie do 100 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

VII. Warunki płatności: 
 Płatność na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
faktury wystawionej w oparciu o podpisany bez uwag protokół odbioru. 

 
 
Złożenie podpisu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Wykonawcę spełnienia warunków 
technicznych wymaganych powyżej.  
Uwaga!  
Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy  
 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych  

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, montaż oraz uruchomienie 
nowego agregatu wody lodowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Międzyrzecu 
Podlaskim”, nr sprawy 5/2021/TP 
 
 
Ja / my niżej podpisany/ni  
 
 
…………………………............................................................ 
 
 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
 
…………………………............................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 
 
 
…………………………............................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 
 
 
na potrzeby postępowania pn. „Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, nr sprawy 5/2021/TP 

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 

oświadczam/y, że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuje/my, nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale VII pkt. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Załącznik  nr 3a do SWZ 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

/jeżeli dotyczy/ 

 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich  

przy wykonywaniu zamówienia 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, montaż oraz uruchomienie 
nowego agregatu wody lodowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim”, nr sprawy 5/2021/TP 

 
Oświadczam w imieniu …................................................................................................ 
                                                       /nazwa Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega/ 

 
iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy ........................................................................... 
 
                                                    …......................................................................... 
                                                                              /nazwa i adres Wykonawcy/ 

 
niezbędne zasoby …..................................................................................................... 
/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, 
potencjał techniczny/ 

 
prowadzonego przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym 
swoją siedzibę: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, 
 
oświadczam,  iż: 
 
a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: 
 
….......................................................................................................................... 
 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
będzie następujący: 
 
…......................................................................................................................... 
 
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
 
….......................................................................................................................... 
 
d) zrealizuję przedmiot postępowania w zakresie, w jakim wykonawca polega na moich zdolnościach w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 
 
Jednocześnie oświadczam(y), że jestem(śmy) świadomy(i), iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej 
wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam(y) wobec Zamawiającego solidarnie z Wykonawcą. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy  
 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych  

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego: „Dostawa, montaż oraz 
uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Międzyrzecu Podlaskim”, nr sprawy 5/2021/TP 
 
Ja / my niżej podpisany/ni  
 
 
…………………………............................................................ 
 
 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
 
…………………………............................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 
 
 
…………………………............................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 
 
 
na potrzeby postępowania pn.: „Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, nr sprawy 5/2021/TP 

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 

oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentujemy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 

w Rozdziale VI pkt. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 
(Wzór)  

Oświadczenie Wykonawcy  

o aktualności informacji zawartych  w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  1 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, montaż oraz uruchomienie 
nowego agregatu wody lodowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Międzyrzecu Podlaskim”, nr sprawy 5/2021/TP 
 
 
WYKONAWCA: …………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: ……………………………………………………………….…………. 
                                        (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie  podstaw wykluczenia wskazanych przez 

Zamawiającego, w zakresie przesłanek, o których mowa 

w art.  108 ust. 1  oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

1) * aktualne są informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w 

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1  oraz art. 109 ust. 1 

pkt. 4 ustawy Pzp;   

2) * następujące informacje zawarte przeze mnie w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1  oraz 

art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, są nieaktualne w następującym zakresie ………………………. (podać 

mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych powyżej w art. 108 ust. 

1 oraz 109 ust. 1 pkt 4). 

 

Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 
Uwaga!  
Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 

 
1  Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 

Wykaz zrealizowanych dostaw 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego: „Dostawa, montaż oraz 
uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Międzyrzecu Podlaskim”, nr sprawy 5/2021/TP 
 
 

 
Lp. 

 
Przedmiot 

 
Wartość zamówienia 

brutto 
Termin wykonania 

(podać miesiąc i rok) 
Nazwa i adres podmiotu, dla 

którego realizowane były 
dostawy Data rozpoczęcia Data zakończenia 

  

 
 
 
 

    

 
UWAGA:  
do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, iż dostawy zostały wykonane należycie. 
Brak dowodu spowoduje nie uznanie dostawy za zrealizowaną należycie. 

 
 
 
 
 
 
 
Uwaga!  
Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
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Załącznik nr 7 do SWZ 
Projekt umowy 

UMOWA nr 5/2021/TP 
zawarta w dniu ……………… r. w Międzyrzecu Podlaski 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 i 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 dalej „Zamawiającym” 
a  
 *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „……………………………………………………………………………” z siedzibą w …………………………..,  
ul. ……………………., ……………..…………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS …………………….... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez .............................................2 / reprezentowaną przez …………………………………….. 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3, 
 
 *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …………………………………, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer ………………, 
PESEL ………………………………, zamieszkałą/-ym pod adresem …………………………………………………………….., 
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „………………………………………………………………” z siedzibą  
w ……………………………….…, ul. ………………………………….. , – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez ………………………………..… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik umowy4,  
 
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 
2019 r., poz. 2019, ze zm.) 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą i montażem agregatu wody lodowej dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie min. do:  
a) demontażu i utylizacji starego agregatu SW 80 marki CooL,  
b) pisemnego opracowania projektu wykonawczego i dokumentacji konstrukcyjno-transportowej 

(montażowej) umożliwiającej bezkolizyjne posadowienie agregatu w pomieszczeniu 
klimatyzatorowni znajdującej się na poddaszu na wysokości 12,50m w budynku Bloku Operacyjnego 
(dobór elementów konstrukcji należy powierzyć projektantowi z uprawnieniami konstrukcyjno-
budowlanymi obowiązującymi w tym zakresie) - opracowanie wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego,  

c) dostosowaniu podłoża pod nowy agregat, wykonanie rynny do odprowadzenia skroplin, 
d) wykonaniu otworu w ścianie o dopuszczalnych wymiarach określonych w SWZ, 

 
2

 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.   
3

  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.   
4

  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.   
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e) dostawy i posadowienia wewnątrz budynku nowego agregatu o wydajności mocy chłodniczej min. 
105 kW,  

f) uszczelnienia i zamurowania otworu w ścianie, tynkowanie, ocieplenie ściany zewnętrznej, 
g) uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenia do stanu pierwotnego terenów 

sąsiednich, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt, 
odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, 

h) podłączenia nowego agregatu do istniejącej instalacji (elektrycznej, hydraulicznej, wody lodowej) i 
wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej (wyrzutni odprowadzającej ciepło ze skraplaczy 
wentylatorami promieniowymi  na zewnątrz), 

i) wykonania wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i budowlanych związanych z montażem 
nowego agregatu oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji budowlanej i instalacyjnej projektu 
powykonawczego instalacji elektrycznej i sanitarnej, 

j) uruchomienia serwisowego nowo zainstalowanego agregatu wraz z ustawieniem wymaganej 
temperatury zasilania instalacji wody lodowej, 

k) wykonania prób szczelności, pomiarów elektrycznych natężenia hałasu nowo zainstalowanego 
agregatu potwierdzone odpowiednim protokołem/sprawozdaniem,  

l) dokonania stosownych wpisów do paszportu urządzenia,  
m) opracowania instrukcji obsługi oraz dokumentów odbiorowych, przeprowadzenie szkolenia z 

podstaw obsługi nowego agregatu dla wyznaczonego pracownika Zamawiającego,  
n) przeprowadzania w okresie trwania gwarancji badań szczelności zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa; protokoły z badań należy przekazać do Działu Technicznego SPZOZ, 
o) wykonywania w cenie oferty wymaganych przeglądów w okresie zaoferowanej gwarancji wraz z 

wymianą materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymogami DTR urządzenia.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi oraz wymaganiami został 

opisany w załączniku nr 2 do SWZ.  
3. Wykonawca oświadcza, że: 

a) agregat wody lodowej umowy jest fabrycznie nowy, 
b) oferowany agregat wody lodowej jest kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami  

i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania, 
c) oferowany przedmiot umowy spełnia wymogi Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że agregat wody lodowej jest wprowadzony do obrotu i używania w Polsce 
zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE jak również oznaczony znakiem CE. 

5. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowi integralną część 
niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Dostawa i montaż agregatu wody lodowej nastąpi w całości w terminie do 100 dni kalendarzowych od 

dnia zawarcia umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1: 

a) na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
b) w cenie określonej w ofercie, 
c) transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku w 

godz. od 7:00 do 14:00. 
3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia agregatu wody lodowej posiadającego wymagane w SWZ dokumenty do siedziby 
Zamawiającego, 

b) przeprowadzenia instruktażu personelu w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji, 
c) dostarczenia wraz z agregatem wody lodowej instrukcji obsługi w języku polskim. 
d) dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej wraz z urządzeniem: 

- instrukcja obsługi w języku polskim, 
- certyfikat CE, (certyfikaty wymagane w SWZ oraz obowiązującym prawem) 
- schematy techniczne (elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne, wentylacja), 
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4. Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 
Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 

5. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest Tadeusz Cisak, tel. 
83/371-83-25. 

 
§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy będzie: 
a) zgodny z wymogami stawianymi przez Zamawiającego zawartymi w SWZ, 
b) posiadał dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu na terytorium UE, RP lub inny 

tożsamy dokument (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty, UE, itp.), 
2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wraz z agregatem wody lodowej następujących dokumentów: 

a) instrukcji obsługi (użytkowania) sporządzonych w języku polskim, kart gwarancyjnych, 
b) dokumentacji technicznej agregatu wody lodowej niezbędnej do prawidłowej eksploatacji /jeżeli 

dotyczy/. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy  do momentu dokonania końcowego bez 

uwag jego odbioru przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji na sprzedawany agregat 

wody lodowej, wydając mu w tym celu odpowiednie dokumenty, najpóźniej w chwili podpisywania 
protokołu odbioru przedmiotu umowy, w tym instrukcje obsługi, karty gwarancyjne. 

5. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi:   …………………. i rozpoczyna bieg od daty podpisania bez 
uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania urządzenia do  eksploatacji. 

6. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (przyjęte zgłoszenie, podjęcie naprawy, przyjazd serwisanta) nie może 
przekraczać 24 godzin /w dni robocze/.  

7. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną 
odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej lub protokole serwisowym. 

8. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o liczbę dni przerwy w użytkowaniu uszkodzonego 
urządzenia. 

9.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty napraw serwisowych oraz gwarancyjnych, w tym wynikających z wad 
ukrytych. 

10. Strony ustalają czas usunięcia usterki  - do 3 dni roboczych w przypadku małych usterek. Dla awarii 
wymagających sprowadzenia części zamiennych od producenta czas naprawy uzależniony będzie od 
terminu dostarczenia części zamiennych zgodnie z pisemną ofertą producenta, nie dłuższy niż 14 dni 
kalendarzowe. 

11. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, gwarantuje Zamawiającemu pełny 
zakres obsługi gwarancyjnej.  

12. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, zobowiązany jest do 
przeprowadzenia przeglądów (zgodnie z zaleceniami producenta). Przeprowadzenie przeglądu 
Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem lub wpisem w karcie pracy  i przekaże stosowny 
dokument  Zamawiającemu. 

13. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1,  jest zobowiązany do wykonania 
przeglądu technicznego na koniec upływu gwarancji przedmiotu umowy  i przekazania stosownego 
dokumentu Zamawiającemu.   

14. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień stron z tytułu udzielonej gwarancji określa dokument 
gwarancyjny, o którym mowa w ust. 3. W razie rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy ww. dokumentem 
gwarancyjnym a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenie jest wynagrodzenie ryczałtowe i zostało 
ustalone na podstawie złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
następującej wysokości: wartość netto …………………….. zł., VAT ……………….. zł., wartość brutto 
…………………….. zł., (słownie brutto: ………………………………………………….… /100).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 z uwagi na formę ryczałtową, obejmuje całokształt 
kosztów Wykonawcy i zawiera wszelkie podatki, opłaty i inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
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niniejszej umowy, a w szczególności wszelkie koszty dotyczące prac przygotowawczych, porządkowych, 
sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszt dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowego i 
kompletnego przedmiotu umowy i inne niezbędne do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot umowy a 
także koszty przeglądów w okresie gwarancji wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych (np. filtry); ma 
ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez względu na rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, 
które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rzetelnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.  

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za prace dodatkowe, które wykonał bez 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy realizowane będzie na podstawie faktury 
końcowej, za wykonanie całości przedmiotu umowy.  

6. Strony ustalają rozliczenie za wykonane prace na podstawie jednej faktury końcowej (lub rachunku), 
wystawionej po zrealizowaniu i pisemnym, bezusterkowym odbiorze końcowym przez Zamawiającego 
całości prac. 

7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura (lub rachunek) pod warunkiem 
dołączenia do niej protokołu odbioru końcowego wykonanych prac potwierdzającego wykonanie prac bez 
zastrzeżeń, podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Zapłata za wystawioną fakturę nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.  

9. Należność za wystawioną fakturę (lub rachunek) zostanie uregulowana przelewem z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze (lub rachunku) w oparciu o fakturę (lub 
rachunek) wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego bezusterkowo 
odebrany przedmiot umowy. 

§ 5 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w 

formie kar umownych w następujących wysokościach: 
a) w razie nie przystąpienia do realizacji umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia brutto, 

b) w razie opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności sprzętu z umową 
ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, 

c) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kwoty kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, 
wynosi 50% wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 1 umowy. 
 

§ 6 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych prawem (w 

szczególności wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak również wtedy, gdy: 
a) na skutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotu umowy;  
c) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem, 
d) opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy co najmniej o 10 dni kalendarzowych, 
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e) nie posiada ważnych, aktualnych dokumentów potwierdzających wymagania jakościowe sprzętu 
opisane w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
warunkami umowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania prac, 
wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli po upływie wyznaczonego terminu, Wykonawca nie 
poprawi wadliwie wykonanych prac lub nie zmieni sposobu ich wykonywania, Zamawiający może od 
umowy odstąpić z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu powinno nastąpić nie 
później niż w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu 
przyczyny, która je uzasadnia.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż 
z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe:  
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia;  
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;  
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac, nieobjętych niniejszą umową lub nie mogą 
być zwrócone producentowi (dostawcy), jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy;  

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada;  

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu Zamawiającego materiały 
przez niego dostarczone wraz z innymi rzeczami stanowiącymi jego własność i uporządkuje miejsce, 
w którym prace były prowadzone.  

§7 
1. Przed zgłoszeniem prac do odbioru, Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w 

przepisach prawa lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia 
dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz 
dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

2. Po zakończeniu wszystkich  prac, Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru 
końcowego.  

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę do odbioru.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z 
powodu nie zakończenia prac lub niewłaściwego ich wykonania, a także braku dokumentacji, 
Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i ustalić nowy termin przystąpienia do odbioru. 

5. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
a) atesty i certyfikaty na zastosowane materiały,  
b) protokoły z prób i sprawdzeń. 

6. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 10 dni roboczych licząc od daty ich  
rozpoczęcia. 

7. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, który 
w przypadku bezusterkowego odbioru stwierdzi, że datą zakończenia prac jest data wskazana w 
zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Termin podpisania protokołu przez obie strony 
jest terminem zakończenia odbioru końcowego.  
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8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek nieistotnych, Zamawiający wyznaczy 
termin ich usunięcia przez Wykonawcę, który usunie je na własny koszt. Zamawiający może odebrać 
wykonane prace z uwagami, w szczególności co do stwierdzonych wad lub usterek, wskazując 
Wykonawcy termin ich usunięcia.  

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:  
a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,  
b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego parametry odbiegają od tych, 
zaoferowanych w ofercie.  

10. Zamawiający może dokonać warunkowo odbiór przedmiotu umowy w sytuacji, gdy stwierdzone wady 
są nieistotne. W takim wypadku Wykonawca usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

11. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad 
będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli wykonane prace mają wady 
zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne prac, istniejące w czasie odbioru oraz za wady ujawnione i powstałe po odbiorze, lecz z 
przyczyn tkwiących w wadliwym wykonaniu prac, bądź w zastosowaniu wadliwych materiałów.  

13. Jeżeli po ostatecznym odbiorze prac, w czasie trwania gwarancji zostaną wykryte wady, Zamawiający 
pisemnie zawiadamia Wykonawcę, wyznaczając termin na jej usunięcie. Usunięcie wady potwierdza się 
protokolarnie.  

14. Po protokolarnym odbiorze końcowym prac, rozpoczynają swój bieg terminy rękojmi i gwarancji.  
15. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, pisemne gwarancje udzielone przez producentów 
materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
 

§8 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. 

2. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy: 
a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia 

zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT, 
b) co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla 

Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez 
równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących 
przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót objętych niniejszą Umową, 

c) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa, 

d) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 
e) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od 

Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających 
z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im 
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych 
stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 

f) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony - w zakresie dostosowania umowy do tych 
zmian. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy ze względów   
organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania  zamówienia w terminie przewidzianym 
przez Zamawiającego. 
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4. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 9 
Obowiązki wynikające z RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 zwanego dalej 
„Rozporządzeniem” informujemy, iż: Administratorem danych osobowych pozyskiwanych niniejszą umową 
jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, reprezentowanym przez 
Dyrektora Zakładu, z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim (21-560) przy ul. Warszawskiej 2-4 zwany dalej 
„Zakładem”. Dane kontaktowe inspektora osobowych danych email: iod@spzozmc.pl. Dane będą 
przetwarzane w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego niniejszą 
umową. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Dane osobowe mogą być 
udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba ma prawo dostępu do 
treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych 
osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Zakład narusza 
przepisy Rozporządzenia. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

2. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. 

3. Ewentualna czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z niniejszej umowy może odbyć 
się wyłącznie za zgodą podmiotu, który utworzył Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności na 
piśmie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września  
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

4. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego 
dla Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 


