
Uch\ 
Żarz 
z dn

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: „Zakup i montaż lampy wraz z testami do tomografu 
komputerowego” .

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 768 
i 1232)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Zakup i montaż lampy wraz z testami do tomografu 
komputerowego”.

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest: „Zakup i montaż lampy wraz z testami do tomografu 
komputerowego”, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych

„Zakup i montaż lampy wraz z testami do tomografu komputerowego”
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I. Zamawiający
Powiat Łowicki

ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz.

II. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 

i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 768i 1232) zwanej dalej Ustawą.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej lampy RTG 
dedykowanej do tomografu komputerowego ACTMON 16 TSX-031A 

wraz z wykonaniem testów i kalibracji oraz demontażem i utylizacją zużytej lampy.

2. Szczegółowe określenie wymagań technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, gdzie wskazano progowe wartości 

parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.

3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV)

33100000-1 Urządzenia medyczne

33115000-9 Urządzenia do tomografii.

4. Miejsce realizacji zamówienia 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 
ul. Ułańska 28,

99-400 Łowicz.

IV. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do 22.12.2014r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 

dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać i udokumentować, iż w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej trzy dostawy wraz 
z montażem lamp RTG do tomografu komputerowego o wartości brutto każdej z nich 

min. 200 000,00 zł.

Jeżeli Wykonawca wartość dostawy określi w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień 

poprzedzający opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu głównych 

dostaw oraz załączonych dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane 

należycie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 

dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.
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VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne 

dokumenty wymagane w ofercie

1. W celu wykazania; spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy 

z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą następujące oświadczenia 
i dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 Ustawy, zgodne 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - złożone w formie oryginału 
i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2) Wykaz wykonanych głównych dostaw 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, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz; których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane należycie.

a) W wykazie należy wskazać dostawy wykonane w okresie trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym 

okresie, w tym obowiązkowo należy wskazać dostawy trzy dostawy 

wraz z montażem lamp RTG do tomografu komputerowego o wartości brutto każdej 
z nich min. 200 000,00 zł.

b) Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych głównych dostaw, 

w tym obowiązkowo dla co najmniej 3 dostaw wraz z montażem lamp RTG 

do tomografu komputerowego o wartości brutto każdej z nich min. 200 000,00 zł. 
Dowody te muszą określać, czy dostawy zostały wykonane należycie.

c) Dowodami, o których powyżej są zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane:

- poświadczenia,
- oświadczenia Wykonawcy -  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

d) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy 
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów.
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e) W wykazie należy uwzględnić dostawy zakończone przed upływem terminu 

składania ofert.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą następujące 

oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodne 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - złożone w formie oryginału 

i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 

lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.
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7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa 

w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego 

albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym 
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 

zaświadczeń -  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
przed notariuszem.

8) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w § 4 ust. 1 

pkt 1 oraz ust. 2-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231), tj.:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz 6 Wykonawca 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu,
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 i 7 Wykonawca składa 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt. 2 powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument(y), 

o którym mowa w pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 

w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów ważności zgodnie z ust. 3.

4. Wraz z ofertą należy oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2. złożyć:

1) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby, których 

umocowanie do wykonywania tych czynności nie wynika z innych przedstawionych 

z ofertą dokumentów - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie 
za zgodność z oryginałem,
2) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(jeżeli dotyczy) - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność 

z oryginałem,

3) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub/i osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia,
4) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do SIWZ.
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5) Wypełniony i podpisany formularz: Specyfikacja Techniczna Przedmiotu 

Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób 
do kontaktu

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 
pisemnej.

2. Pytania kierowane do Zamawiającego, zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu 
ofert lub o unieważnieniu postępowania, wezwania do wyjaśnienia treści złożonych 

ofert, wezwania do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw będą 

przekazywane za pomocą poczty elektronicznej. Oferta, czy też dokumenty składane 

przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie 
art. 26 ust. 3 Ustawy muszą być złożone w formie pisemnej w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgłasza 

to Zamawiającemu. W takiej sytuacji strony będą się porozumiewać za pomocą 
faksu.

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami oraz do potwierdzenia 

wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych 
za pomocą poczty elektronicznej lub faksu jest:

Magdalena Żurawska - tel. (046) 837 54 48, faks (046) 837 56 78. 

e-mail: rip@powiatlowicki.pl

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 
wymagających zachowania pisemności postępowania.
6. Zamawiający umożliwi w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu 

wraz z załącznikami. Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy kopię protokołu 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert 
w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
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7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających 

się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie przekazana wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, 

jeżeli modyfikacja SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie a niezbędny jest 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
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zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta pod rygorem nieważności zostanie sporządzona w formie pisemnej.

2. Oferta zostanie sporządzona na właściwych formularzach stanowiących załączniki 

nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian 

merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” oraz „Specyfikacja 
Techniczna Przedmiotu Zamówienia”.

3. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji zostaną wypełnione 

przez Wykonawcę ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. W przypadku, 

gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on 
"nie dotyczy".

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą 

jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycję alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę.

5. Wykonawcy składający ofertę wspólną:

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

0 udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego 
pełnomocnika;

2) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; 

zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego, Zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję, itp.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (nie dotyczy folderów 
reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

1 zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
7. Zaleca się aby każda strona oferty i załączników była ponumerowana kolejnymi 
numerami i ułożona w kolejności przedstawionej w SIWZ. Strony oferty powinny być
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podpisane jak wyżej i trwale spięte (zszyte). Wszelkie poprawki 

lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby 

podpisujące ofertę.

8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy 

złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, 

lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Uzupełniane oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później 

niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

10. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane pocztą 

elektroniczną lub faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 

do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
przy jednoczesnym pozytywnym wyniku transmisji danych zamawiający przyjmuje, 
iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany 

przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z jego treścią.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak 

w rozdziale XI oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Jeżeli Wykonawca wprowadza zmiany w ofercie, to w treści zawiadomienia wskazuje 
te zmiany. Jeżeli dokonana modyfikacja oferty powoduje zmiany w dokumentach 

składających się na ofertę, Wykonawca składa aktualne dokumenty.

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie 

z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie 

od pozostałych, jawnych elementów oferty.
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Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. 

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 

postępowania.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, 

z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie 

mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Wykonawca musi 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie.

14. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
przy ul. Stanisławskiego 30 (pokój nr 21 na parterze), 99 - 400 Łowicz w kopertach 

z następującym oznaczeniem: „Zakup i montaż lampy wraz z testami 
do tomografu komputerowego” oraz „Nie otwierać przed 04.12.2014 r. 
godz. 10.30.”
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 

ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3. Termin składania ofert upływa 04.12.2014 r. o godz. 10.00.
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.30 
w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, ul. Stanisławskiego 30a, 

99-400 Łowicz (nowy budynek starostwa).

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
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2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna 

obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, 

niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 

z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych 

przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować 

następującymi kryteriami i ich wagami:

1) Kryterium A: cena 

Waga kryterium 90%

Kryterium A będzie obliczane wg wzoru:
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x 100 x waga = suma punktów
Cena najniższa

Cena oferty badanej

2) Kryterium B okres gwarancji 

Waga kryterium 10%

Kryterium B będzie obliczane wg wzoru:

Zaoferowany okres gwarancji oferty badanej 
w miesiącach

Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 
w miesiącach spośród z ofert nie odrzuconych

x 100 x waga = suma punktów

Uwaga: Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeżeli 

Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny 

tej oferty w kryterium B okres gwarancji równy 24 miesiące.

3. Łączna punktacja Wykonawcy będzie obejmować sumę punktów uzyskanych 
za kryteria A i B.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych 
punktów.

5. W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert 

nieodrzuconych zawiera identyczną cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie 

zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę 

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, 
a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne;
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta.

2. Zamawiający zamieści informacje określone w ust. 1 pkt 1 na własnej stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 

umowy.
4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadku, 

gdy zostanie złożona jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty 

oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy umowa może być zawarta przed upływem 

wyżej określonego terminu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze 

zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia Zamawiającemu stosownej 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, 

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą 
umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru 
Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych w Projekcie umowy.

3. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 7 

do niniejszej SIWZ.

XVI. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.
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XVII. Postanowienia dotyczące możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVIII. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XIX. Postanowienia dotyczące zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Postanowienia dotyczące prowadzenia aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXI. Postanowienia dotyczące udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXII. Postanowienia dotyczące składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXIII. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek 
osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem 

lub instalacją, w ramach dostaw objętych przedmiotem zamówienia.
Załączniki:

1. Wzór Formularza ofertowego
2. Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Wzór oświadczenia o niepodieganiu wykluczeniu
5. Wzór listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej oraz informacji że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej
6. Wzór wykazu głównych dostaw
7. Projekt umowy.

i r

Zatwierdzaj

Krzykziof Figai
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FORMULARZ OFERTOWY
„Zakup i montaż lampy wraz z testami do tomografu komputerowego”

Nazwa Wykonawcy........

Siedziba Wykonawcy....

Województwo................

Adres do korespondencji

NIP.................................

REGON..........................

Nr telefonu.....................

Nr faksu.........................

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

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest:
„Zakup i montaż lampy wraz z testami do tomografu komputerowego”
składam ofertę przetargową o następującej treści:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia w następującej cenie brutto (wraz z podatkiem VAT), która 
ma charakter ryczałtowy:
............................................................................................. .............................zł

słownie:......................................................................................................... złotych

2. Na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji:..........miesięcy od dnia odebrania
przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru.

3. Zobowiązuję wykonać całość zamówienia w terminie do dnia 22.12.2014r.

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne 
do przygotowania oferty.
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5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).

6. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone w załączniku 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jeśli moja oferta zostanie 
wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

7. Oferta została złożona na ....stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr 1 do n r ......

8. Oświadczam, że informacje składające się na ofertę, zawarte
na stronach......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom niniejszego postępowania.

9. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

10. Akceptuję 30-dniowy termin płatności faktury wystawionej po dokonaniu odbioru 
przedmiotu zamówienia.

11. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o powołuję się 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b na zasoby następujących 
podwykonawców:

Jeżeli dojdzie do rezygnacji lub zmiany ww. podwykonawcy/podwykonawców 
zobowiązuję się wykazać zamawiającemu, że samodzielnie spełniam 
warunek/warunki udziału w postępowaniu lub proponowany inny podwykonawca 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie

zobowiązań umowy:
.....................................................tel. kontaktowy..................... faks:...................

13. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

data imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy
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Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - parametry wymagane

Wykonawca:.......

Producent lampy: 

Nazwa model/typ: 

Kraj pochodzenia:

L.p. Parametry wymagane / wartości graniczne parametrów

Odpowiedź Wykonawcy Tak / Nie 
oraz podanie wartości parametru 

(w wierszu zaznaczonym * wpisać oferowaną 
wartość parametru)

( I ) ( I I ) (III)
1 Dostawa i montaż Lampy RTG dedykowanej do tomografu 

komputerowego ACTIVION 16 TSX-031A, Numer seryjny 
1CC09X2523

Tak/Nie

2 Lampa RTG fabrycznie nowa, niepowystawowa, 
niedemonstracyjna w pełni kompatybilna z oprogramowaniem , 
urządzeniami sterującymi i pozostałymi urządzeniami 
peryferyjnymi całego systemu współpracującego z tomografem 
komputerowym ACTIVION 16 TSX-031A

Tak/Nie

3 Lampa RTG zgodna z instrukcją obsługi tomografu ACTIVION 
16 TSX-031A Numer seryjny 1CC09X2523 oraz jego fabryczną 
konfiguracją

Tak/Nie

4 Wykonanie kalibracji i testów specjalistycznych tomografu 
po wymianie lampy i utylizacja starej lampy.

Tak/Nie

6 Lampa wyprodukowana nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem, 
w którym upływa termin składania ofert

Tak/Nie

7 Montaż, testy oraz kalibracja lampy będą wykonane przez 
autoryzowany serwis

Tak/Nie

8 Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego 
do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującą 
Ustawą o wyrobach medycznych:
• Certyfikat CE w zależności od klasy wyrobu
• Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych 

(dotyczy wyrobów dla których wpis /zgłoszenie jest 
wymagane prawem)

• Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z w/w 
dokumentów

Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające spełnianie 
tego wymagania wraz z dostawą

Tak/Nie
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9 Gwarancja minimum 12 miesięcy Tak/Nie

* określić okres udzielanej 
gwarancji

10 Gwarancja obejmuje:
• pełną bezpłatną obsługę serwisową wykonywaną przez 

autoryzowany serwis producenta
• bezpłatne dostawy, wymiany i naprawy lampy
• bezpłatne dojazdy i robociznę
• bezpłatne przeglądy techniczne
• wszelkie inne koszty niezbędne do należytego wykonania 

świadczeń objętych gwarancją
• minimum trzy przeglądy rocznie w okresie gwarancji, 

pierwszy od dnia dopuszczenia tomografu komputerowego do 
użytkowania

Tak/Nie

11 Okres gwarancji liczony od dnia zrealizowania zamówienia 
potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru

Tak/Nie

12 Przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy przekraczającej 
3 dni licząc od daty zgłoszenia awarii

Tak/Nie

13 Wykonywanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach, 
zgodnie z obowiązującym prawem przez cały okres gwarancji

Tak/Nie

14 Maksymalny czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia, 
udzielenie porady) przez wszystkie dni robocze - maks. 3 godz.

Tak/Nie

15 Maksymalny czas przystąpienia serwisu do naprawy 
gwarancyjnej od zgłoszenia uszkodzenia - maks. 2 dni robocze

Tak/Nie

16 Maksymalny czas wykonania naprawy gwarancyjnej (od 
powiadomienia przez Użytkownika o uszkodzeniu do 
zakończenia naprawy) bez konieczności importu części 
zamiennych - maks. 5 dni roboczych

Tak/Nie

UWAGA

1. Parametry wymagane/graniczne muszą być bezwzględnie spełnione. Brak spełnienia wymaganych powyżej 

parametrów będzie powodem odrzucenia oferty.

2. W kolumnie ( III ) Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagania/parametru słowem „Tak” lub „Nie”, 

jeśli nie spełniają oraz w kolumnach zaznaczonych* opisać zaoferowane wymaganie/parametr lub podać zaoferowaną 

wartość.

data imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy

2



Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że

(nazwa Wykonawcy)

spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Zakup i montaż 
lampy wraz z testami do tomografu komputerowego” zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data podpis osób/osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy





Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że

(nazwa Wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest: „Zakup i montaż lampy wraz z testami do tomografu 
komputerowego” na podstawie przesłanek wskazanych w poniżej określonych 
w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

„ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
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w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.
9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) -  przez 
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
10) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, 
spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej -  przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku.”

data podpis osób/osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy
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Wykonawca (miejscowość i data)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / 
Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej *

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. * Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, 
poz. 331 z późn. zm.)________________________________________________________________
Lp- Nazwa podmiotu

1.

2.

3.

4.

5.

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy

2. * Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy

należy wypełnić pkt lub pkt 2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - niniejsze oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców.





Załącznik nr 7 do SIWZ

Projekt umowy

zawarta w dniu ........................................................................w Łowiczu pomiędzy:

Powiatem Łowickim, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w Łowiczu, 

99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, NIP 834-18-82-519, reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają:

1 )...........................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................

a.............................................................................................................................
....................... z siedzibą w ..............  przy ulicy................, wpisanym do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez ............................. , pod nr KRS............. , lub ................  prowadzącym

działalność gospodarczą pod nazwą......... wpisanym do CEIDG, zam. w ................

przy ulicy............... ,
NIP............, REGON.................

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez:

o następującej treści:

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Zakup i montaż lampy 

wraz z testami do tomografu komputerowego” Strony postanawiają:

§1
Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany 

poniżej sposób:
1) "Umowa" oznacza niniejszą umowę o udzielenie zamówienia publicznego 

zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą wraz z załącznikami do tej 

Umowy, w szczególności zaś SIWZ i Ofertą Wykonawcy;



2) “Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności 

od kontekstu; a “Strony” oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę;

3) „Użytkownik” oznacza Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z siedzibą 

w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 28, 99-400 Łowicz;

4) „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą 
Załącznik 1 do Umowy.

§ 2

1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na dostawę i montaż fabrycznie 

nowej lampy RTG dedykowanej do tomografu komputerowego ACTMON 16 

TSX-031A wraz z wykonaniem testów i kalibracji oraz demontażem i utylizacją 

zużytej lampy opisanymi szczegółowo co do parametrów technicznych w SIWZ 

oraz w ofercie Wykonawcy, na warunkach określonych 
w niniejszej Umowie. Wykonawca przyjmując to zamówienie zobowiązuje się 

dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu 

Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się go odebrać i zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie określone w § 6 ust 1.

2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1) dostarczenia, montażu, zainstalowania lampy RTG i uruchomienia tomografu 
w miejscu przeznaczonym do jego użytkowania;

2) wykonania testu akceptacyjnego;
3) przekazania Zamawiającemu, wymaganych certyfikatów i dokumentów 

gwarancyjnych;

4) demontażu i utylizacji zużytej lampy RTG.

§3
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie do dnia 

22.12.2014r.
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1. Fakt wykonania Zamówienia, po sprawdzeniu kompletności, prawidłowości 

działania oraz zgodności dostarczonej lampy RTG z ofertą 
oraz po przekazaniu dokumentów gwarancyjnych i kompletnej dokumentacji, w 

tym wyników testów, Strony potwierdzą poprzez podpisanie protokołu odbioru, 

który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

przez Wykonawcę i dokonania przez Zamawiającego płatności.
2. Potwierdzenie wykonania zamówienia nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do miejsca ich użytkowania własnym 

staraniem i na własny koszt.

4. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić należyte 

warunki bhp, a także zachować szczególną dbałość o warunki 

higieniczno-sanitarne przy wykonywaniu prac, mając na względzie dobro 
pacjentów i pracowników Użytkownika.

§5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 

fizyczne przedmiotu Umowy.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności:

1) jakąkolwiek niezgodność przedmiotu Umowy z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ;

2) brak jakiejkolwiek części, podzespołu;
3) nienależytą jakość materiałów;
4) nie spełnianie wymogów odnośnych norm technicznych, wymogów 

bezpieczeństwa, ochrony radiologicznej i innych wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa;

5) brak, niedziałanie lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 

prawne przedmiotu zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób 

trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej,

§4
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w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw 

z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe.

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych 

roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej 

lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 

towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe oraz pokryje 

koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu .... miesięcy gwarancji na przedmiot 

Umowy na warunkach określonych w SIWZ i złożonej Ofercie.

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia potwierdzonego
pisemnym protokołem odbioru.

3. Gwarancja obejmuje:

1) pełną bezpłatną obsługę serwisową wykonywaną przez autoryzowany serwis

producenta,

2) bezpłatne dostawy, wymiany i naprawy lampy,

3) bezpłatne dojazdy i robociznę,
4) bezpłatne przeglądy techniczne,
5) wszelkie inne koszty niezbędne do należytego wykonania świadczeń objętych 

gwarancją, w tym minimum trzy przeglądy rocznie w okresie gwarancji,

6) przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy przekraczającej 

3 dni licząc od daty zgłoszenia awarii,

7) Wykonywanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach, zgodnie 

z obowiązującym prawem przez cały okres gwarancji.
4. Maksymalny czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia, udzielenie porady) 

we wszystkie dni robocze nie przekroczy 3 godzin.
5. Maksymalny czas przystąpienia serwisu do naprawy gwarancyjnej od zgłoszenia 

uszkodzenia przez Użytkownika nie przekroczy 2 dni roboczych.
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6. Maksymalny czas wykonania naprawy gwarancyjnej od powiadomienia 

przez Użytkownika o uszkodzeniu do zakończenia naprawy, z wyjątkiem 

konieczności importu części z zagranicy, wyniesie nie dłużej niż 5 dni roboczych.

§7

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ryczałtowe 

wynagrodzenie w wysokości:
cena brutto/wraz z podatkiem VAT/:.....................................................................zł

słownie złotych........................................................................................................

2. Cena określona w ust. 1 uwzględnia wszelkie należności Wykonawcy względem 

Zamawiającego związane z realizacją niniejszej Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu 

przedmiotu zamówienia potwierdzonego w sposób opisany w § 4 ust. 1 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.
4. Należna Wykonawcy płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od jej 

przekazania Zamawiającemu.
5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez Strony 

protokół odbioru.

6. Faktura będzie wystawiona na: Powiat Łowicki, 99 -  400 Łowicz,

ul. Stanisławskiego 30, NIP 834-18-82-519.

7. Za datę dokonania płatności strony uznają dzień złożenia przez Zamawiającego 

polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy -  w wysokości 0,1 % wartości umowy

brutto za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej - w wysokości 0,1 % wartości

umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
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2. Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu Umowy będą potrącane 
z faktury Wykonawcy.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej 
szkody.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych 
dni.

§ 9

Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygać będzie

rzeczowo właściwy Sąd powszechny według siedziby Zamawiającego.

§10

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone 
na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron. Zamawiający nie dopuszcza 

cesji należności wynikających z niniejszej umowy.

2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności i są dopuszczalne jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych.
4. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Następujące Załączniki, wymienione poniżej, stanowią integralną część Umowy:

1) Załącznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami.
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2) Załącznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:




