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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233830-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowskie Góry: Urządzenia medyczne
2019/S 097-233830

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Repty Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego
Ziętka
ul. Śniadeckiego 1
Tarnowskie Góry
42-604
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja zamówień publicznych
Tel.:  +48 323901206
E-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl 
Faks:  +48 323901353
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.repty.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.repty.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego
Numer referencyjny: GCR/15/ZP/2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowieniapubliczne@repty.pl
https://www.repty.pl/
https://www.repty.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu medycznego:
Część nr 1. Bieżnia wraz z systemem – 1 komplet
Część nr 2. Echokardiograf – 1 komplet
Część nr 3. Spirometr – 1 sztuka
Część nr 4. Uniwersalny stół do badań - 1 sztuka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. ilości, wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe i
funkcjonalne oraz warunki konieczne do spełnienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Bieżnia wraz z systemem
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego
Ziętka
Adres: ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. ilości, wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe i
funkcjonalne oraz warunki konieczne do spełnienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) musi spełniać wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania,
b) posiadać wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieużywany, nie będący eksponatem na targach, oryginalnie
zapakowany i wyprodukowany nie później niż 12 miesięcy przed terminem dostawy,
d) musi spełniać narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP,
posiadać wymagane przepisami prawa ważne dokumenty i świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia
20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 175 z późn. zm.),
e) musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie naruszać jakichkolwiek praw osób
trzecich,
f) musi być kompletny, a do jego uruchomienia oraz stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie będzie
konieczny zakup dodatkowych elementów lub akcesoriów,
g) winien charakteryzować się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i
eksploatacyjnymi opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.
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Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia:
a) był objęty gwarancją producenta/dostawcy określoną w załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym minimalny
wymagany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy;
b) miał zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres co najmniej 48 miesięcy oraz pogwarancyjny
przez okres co najmniej 10 lat świadczony przez autoryzowanego przedstawiciela Producenta na terenie Polski;
c) miał zapewnioną dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.
Wykonawca jest zobowiązany ponadto do:
a) zapewnienia transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w taki sposób, aby spełnić
warunki narzucone w tym zakresie przez producenta;
b) rozładunku, montażu i uruchomienia dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego, w miejscu i w
terminie przez niego wskazanym;
c) dostarczenia wraz z dostawą sprzętu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji oraz kart gwarancyjnych,
a także wykazu autoryzowanych punktów serwisowych świadczących usługi w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym oraz wykazu dostawców specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów
eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę produktu. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty przekazane
zostaną w polskiej wersji językowej;
d) przeszkolenia personelu Zamawiającego, na miejscu dostawy w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu,
również w zakresie techniczno-serwisowym. Szkolenie musi być potwierdzone protokołem oraz winno odbyć się
w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu Zamawiającego pracującego w systemie zmianowym.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1. 1 500,00 PLN
Szczegółowe wymagania dot. wadium opisano w pkt. XIII. SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPSL.10.01.00-24-0589/17-003 Projekt pn.: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń
kardiologicznych na terenie GCR Repty” współfinansowany z EFRR w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 dla
osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.1. Infrastruktura
ochrony zdrowia

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
Cena oferty w złotych brutto - 60 pkt
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Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 pkt

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Echokardiograf
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen.
Jerzego Ziętka
Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. ilości, wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe i
funkcjonalne oraz warunki konieczne do spełnienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) musi spełniać wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania,
b) posiadać wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieużywany, nie będący eksponatem na targach, oryginalnie
zapakowany i wyprodukowany nie później niż 12 miesięcy przed terminem dostawy,
d) musi spełniać narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP,
posiadać wymagane przepisami prawa ważne dokumenty i świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia
20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 175 z późn. zm.),
e) musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie naruszać jakichkolwiek praw osób
trzecich,
f) musi być kompletny, a do jego uruchomienia oraz stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie będzie
konieczny zakup dodatkowych elementów lub akcesoriów,
g) winien charakteryzować się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i
eksploatacyjnymi opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia:
a) był objęty gwarancją producenta/ dostawcy określoną w załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym minimalny
wymagany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy;
b) miał zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres co najmniej 48 miesięcy oraz pogwarancyjny
przez okres co najmniej 10 lat świadczony przez autoryzowanego przedstawiciela Producenta na terenie Polski;
c) miał zapewnioną dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.
Wykonawca jest zobowiązany ponadto do:
a) zapewnienia transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w taki sposób, aby spełnić
warunki narzucone w tym zakresie przez producenta;
b) rozładunku, montażu i uruchomienia dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego, w miejscu i w
terminie przez niego wskazanym;
c) dostarczenia wraz z dostawą sprzętu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji oraz kart gwarancyjnych,
a także wykazu autoryzowanych punktów serwisowych świadczących usługi w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym oraz wykazu dostawców specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów
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eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę produktu. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty przekazane
zostaną w polskiej wersji językowej.;
d) przeszkolenia personelu Zamawiającego, na miejscu dostawy w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu,
również w zakresie techniczno- serwisowym. Szkolenie musi być potwierdzone protokołem oraz winno
odbyć się w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu Zamawiającego pracującego w systemie
zmianowym.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 2. 9900,00 zł
Szczegółowe wymagania dot. wadium opisano w pkt. XIII. SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPSL.10.01.00-24-0589/17-003 Projekt pn.: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń
kardiologicznych na terenie GCR Repty” współfinansowany z EFRR w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 dla
osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.1. Infrastruktura
ochrony zdrowia

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
Cena oferty w złotych brutto - 60 pkt
Okres gwarancji i rękojmi za wady - 10 pkt
Parametry techniczne - 30 pkt

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spirometr
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
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im. Gen. Jerzego Ziętka
Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. ilości, wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe i
funkcjonalne oraz warunki konieczne do spełnienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) musi spełniać wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania,
b) posiadać wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieużywany, nie będący eksponatem na targach, oryginalnie
zapakowany i wyprodukowany nie później niż 12 miesięcy przed terminem dostawy,
d) musi spełniać narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP,
posiadać wymagane przepisami prawa ważne dokumenty i świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia
20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 175 z późn. zm.),
e) musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie naruszać jakichkolwiek praw osób
trzecich,
f) musi być kompletny, a do jego uruchomienia oraz stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie będzie
konieczny zakup dodatkowych elementów lub akcesoriów,
g) winien charakteryzować się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i
eksploatacyjnymi opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia:
a) był objęty gwarancją producenta/ dostawcy określoną w załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym minimalny
wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy;
b) miał zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz pogwarancyjny
przez okres co najmniej 10 lat świadczony przez autoryzowanego przedstawiciela Producenta na terenie Polski;
c) miał zapewnioną dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.
Wykonawca jest zobowiązany ponadto do:
a) zapewnienia transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w taki sposób, aby spełnić
warunki narzucone w tym zakresie przez producenta;
b) rozładunku, montażu i uruchomienia dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego, w miejscu i w
terminie przez niego wskazanym;
c) dostarczenia wraz z dostawą sprzętu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji oraz kart gwarancyjnych,
a także wykazu autoryzowanych punktów serwisowych świadczących usługi w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym oraz wykazu dostawców specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów
eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę produktu. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty przekazane
zostaną w polskiej wersji językowej.;
d) przeszkolenia personelu Zamawiającego, na miejscu dostawy w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu,
również w zakresie techniczno- serwisowym. Szkolenie musi być potwierdzone protokołem oraz winno
odbyć się w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu Zamawiającego pracującego w systemie
zmianowym.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 3. 190,00 zł
Szczegółowe wymagania dot. wadium opisano w pkt. XIII. SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPSL.10.01.00-24-0589/17-003 Projekt pn.: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń
kardiologicznych na terenie GCR Repty” współfinansowany z EFRR w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 dla
osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.1. Infrastruktura
ochrony zdrowia

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
Cena oferty w złotych brutto - 60 pkt
Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 pkt

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Uniwersalny stół do badań
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
im. Gen. Jerzego Ziętka
Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. ilości, wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe i
funkcjonalne oraz warunki konieczne do spełnienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) musi spełniać wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania,
b) posiadać wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieużywany, nie będący eksponatem na targach, oryginalnie
zapakowany i wyprodukowany nie później niż 12 miesięcy przed terminem dostawy,
d) musi spełniać narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP,
posiadać wymagane przepisami prawa ważne dokumenty i świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia
20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 175 z późn. zm.),
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e) musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie naruszać jakichkolwiek praw osób
trzecich,
f) musi być kompletny, a do jego uruchomienia oraz stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie będzie
konieczny zakup dodatkowych elementów lub akcesoriów,
g) winien charakteryzować się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i
eksploatacyjnymi opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia:
a) był objęty gwarancją producenta/ dostawcy określoną w załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym minimalny
wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy;
b) miał zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz pogwarancyjny
przez okres co najmniej 10 lat świadczony przez autoryzowanego przedstawiciela Producenta na terenie Polski;
c) miał zapewnioną dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.
Wykonawca jest zobowiązany ponadto do:
a) zapewnienia transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w taki sposób, aby spełnić
warunki narzucone w tym zakresie przez producenta;
b) rozładunku, montażu i uruchomienia dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego, w miejscu i w
terminie przez niego wskazanym;
c) dostarczenia wraz z dostawą sprzętu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji oraz kart gwarancyjnych,
a także wykazu autoryzowanych punktów serwisowych świadczących usługi w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym oraz wykazu dostawców specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów
eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę produktu. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty przekazane
zostaną w polskiej wersji językowej.;
d) przeszkolenia personelu Zamawiającego, na miejscu dostawy w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu,
również w zakresie techniczno- serwisowym. Szkolenie musi być potwierdzone protokołem oraz winno
odbyć się w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu Zamawiającego pracującego w systemie
zmianowym.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1.300,00 zł
Szczegółowe wymagania dot. wadium opisano w pkt. XIII. SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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RPSL.10.01.00-24-0589/17-003 Projekt pn.: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń
kardiologicznych na terenie GCR Repty” współfinansowany z EFRR w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 dla
osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.1. Infrastruktura
ochrony zdrowia

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
Cena oferty w złotych brutto - 60 pkt
Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 pkt

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
PODSTAWY WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy Pzp, że z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykluczony zostanie Wykonawca z powodu okoliczności, o których jest mowa w art.
24 ust. 5 pkt 1) oraz 8) ustawy Pzp, tj.:
2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(t. j. Dz. U. z 2019, poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
498 z późn. zm.);
2.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust.
5 pkt 1) oraz 8) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczania”, Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie (bez
wezwania Zamawiającego) do wypełnienia stosownych rubryk w formularzu JEDZ, a następnie zgodnie
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z art. 26 ust 1 Pzp do samodzielnego (bez wezwania Zamawiającego) złożenia dowodów. W przypadku
braku wypełnienia stosownej rubryki w formularzu JEDZ lub niezłożenia dowodów – Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie dokonał „samooczyszczenia”.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.3 SIWZ.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Oświadczenia i dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
składane do oferty stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ:
1.1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
1.1.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci
formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje zawarte w formularzu JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu. Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu samodzielnie składa oświadczenie w swoim
imieniu.
1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.1.3.W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca składa
formularz JEDZ dotyczący podwykonawców.
1.2. wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie wymaganych
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz warunków koniecznych do
spełnienia;
1.3. dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (jeżeli dotyczy);
1.4. pełnomocnictwo (odpowiednio ciąg pełnomocnictw), jeżeli oferta i oświadczenia, o których mowa w pkt
1. powyżej, zostaną podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy, Wraz z pełnomocnictwem Wykonawca jest
zobowiązany przedłożyć właściwy dokument, potwierdzający uprawnienie osoby lub osób, które podpisały
pełnomocnictwo, do reprezentacji Wykonawcy, aktualny na dzień jego wystawienia (jeżeli dotyczy).
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
2.1. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
2.2. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy należący do tej samej
grupy kapitałowej złożą odrębne oferty, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz ze złożonym
oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE BĘDZIE MUSIAŁ DOSTARCZYĆ WYKONAWCA,
KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST 1 USTAWY PZP.
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3.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego lub których oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
3.1.1. brak podstaw do wykluczenia z postępowania (pkt 3.2. SIWZ poniżej) oraz
3.1.2. spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (pkt. 3.3. poniżej
SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE BĘDZIE MUSIAŁ DOSTARCZYĆ WYKONAWCA,
KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST 1 USTAWY PZP cd.
3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
3.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
3.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3.2.4. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3.2.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności; (załącznik nr 6 do SIWZ);
3.2.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne; (załącznik nr 7 do SIWZ);
3.2.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445); (załącznik nr 8
do SIWZ).
3.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
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3.3.1. Certyfikat CE lub deklarację zgodności, lub inne równoważne dokumenty, świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 175);
3.3.2. dokument potwierdzający zgłoszenie, powiadomienie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych
oferowanych urządzeń medycznych, gdy asortyment jest wyrobem medycznym zgodnym z ustawą z dnia 20
maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175);
3.3.3. oświadczenie Wykonawcy lub dokumenty potwierdzające, że Producent oferowanego sprzętu posiada
autoryzowane przedstawicielstwo na terenie Polski zapewniające serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
(załącznik nr 9 do SIWZ),

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE BĘDZIE MUSIAŁ DOSTARCZYĆ WYKONAWCA,
KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST 1 USTAWY PZP cd.
3.3.4. katalogi, prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty umożliwiające zapoznanie się z wyglądem przedmiotu
zamówienia oraz zawierające dokładny opis sprzętu, oferowanych parametrów w języku polskim,
potwierdzający spełnianie wszystkich wymagań opisanych przez Zamawiającego w SIWZ;
3.3.5. tabela elementów równoważnych wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym spełnienie
wymagań określonych dla przedmiotu zamówienia oraz dokumentu/ów potwierdzających odpowiednio
stosowanie równoważnych środków zapewnienia jakości, zgodność rozwiązań równoważnych z normami
jakościowymi, funkcjonalnymi, rozwiązaniami opisanymi w zakresie parametrów technicznych, jakościowych
lub funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego, jeżeli ma miejsce zastosowanie równoważnych
rozwiązań wraz z dokumentacją potwierdzającą, że zaoferowane równoważniki / zamienniki odpowiadają w
zakresie minimalnym, co najmniej sprzętom materiałom, urządzeniom, technologiom opisanym w dokumentach
Zamawiającego – jeżeli dotyczy danego Wykonawcy.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA
POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
3.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2:
3.4.1.1. ppkt 3.2.1. SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp;
3.4.1.2. ppkt 3.2.2. – 3.2.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.4.1.1. i 3.4.1.2. lit b. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w pkt 3.4.1.2. lit a. SIWZ,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
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3.4.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 3.4.1 SIWZ, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 3.4.2. SIWZ stosuje się.
3.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA
POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ c.d.
3.4.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
3.2.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3.4.1.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt
3.4.2 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.
3.4.6. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede
wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
3.4.7. Dokumenty te wraz z tłumaczeniem na język polski są składane w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w pkt XII niniejszej SIWZ.
3.4.8. Jeżeli dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą
zawierały wartości i dane finansowe podane w innych walutach niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia
stosując średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę stosuje się kurs z
pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.4.9. Zapisy w pkt. 3.4.1 – 3.4.8 stosuje się odpowiednio do innego podmiotu, na którego zasobach lub sytuacji
polega Wykonawca.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie oraz realizację zamówienia publicznego.
7.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego:
7.2.1. każdy z Wykonawców musi wykazać, że nie zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z
postępowania,
7.2.2. formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu).
7.2.3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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7.3. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do
oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy do podpisania oferty powinno zostać przekazane
Zamawiającemu w oryginale (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub poświadczoną notarialnie elektroniczną kopią opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym
notariusza, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach
właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do CEIDG). Pełnomocnictwo powinno
zawierać w szczególności wskazanie:
— postępowania o zamówienia publiczne, którego dotyczy,
— wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
— ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w brzmieniu zgodnym ze wzorem umowy
(załącznik nr 10 do SIWZ).
2. Ogólny wzór umowy może podlegać modyfikacjom zgodnie z przepisami prawa oraz być doprecyzowany i
uszczegółowiony na etapie podpisywania umowy przez strony.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z § 9
wzoru umowy.
4. Wszystkie postanowienia opisane w § 9 wzoru umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
b) zmianie osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,
c) zmianie osób wyznaczonych do kontaktu z Zamawiającym,
d) ogłoszeniu upadłości,
e) ogłoszeniu likwidacji,
f) zawieszeniu działalności,
g) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne



Dz.U./S S97
21/05/2019
233830-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 15 / 17

21/05/2019 S97
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

15 / 17

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, 42-604
Tarnowskie Góry, POLSKA, Sekcja zamówień publicznych, p. A15
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W trakcie otwarcia ofert
Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy
Pzp.
1. Informacje ogólne
1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu:
a) miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /GCR_REPTY/SkrytkaESP znajdującej się na platformie
ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
c) poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@repty.pl 
Z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu, o którym mowa w ppk. a) powyżej.
1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Anna Klecz, Halina Bogus email:
zamowieniapubliczne@repty.pl 
1.3. 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 do formularza do komunikacji.
1.4. 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 pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowieniapubliczne@repty.pl
mailto:zamowieniapubliczne@repty.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf


Dz.U./S S97
21/05/2019
233830-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 16 / 17

21/05/2019 S97
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

16 / 17

Oraz Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Uczestnicy niniejszego postępowania
akceptują postanowienia powyższych Regulaminów i zobowiązani są do zapoznania się z ich ewentualnymi
aktualizacjami.
1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
adres skrzynki ePUAP lub datę wpływu na ww. adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
1.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz zostały wskazane na stronie internetowej
Zamawiającego w zakładce PRZETARGI dla niniejszego postępowania jako załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Złożenie oferty
2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na których prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje
wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy.
Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie niż elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej w Pkt. XXII SIWZ
Klauzula informacyjna - art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.
Gen J. Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel. 32- 384 70 71, 32- 285 30 71, tel./fax. 32- 285 41 23
e-mail: repty@repty.pl  strona internetowa: www.repty.pl
Z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen J.
Ziętka można się kontaktować: iod@repty.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu medycznego, nr sprawy GCR/15/
ZP/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole i załącznikach będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.
1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku
zawarcia umowy dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez 5 lat od
końca roku w którym umowa wygasła lub uległa rozwiązaniu, chyba że dłuższy okres będzie niezbędnych dla
dochodzenia roszczeń.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2019
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