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SPIS TREŚCI:
ROZDZIAŁ I
ROZDZIAŁ II
ROZDZIAŁ III
ROZDZIAŁ IV
ROZDZIAŁ V
ROZDZIAŁ VI

ROZDZIAŁ VII
ROZDZIAŁ VIII
ROZDZIAŁ IX
ROZDZIAŁ X
ROZDZIAŁ XI
ROZDZIAŁ XII
ROZDZIAŁ XIII
ROZDZIAŁ XIV
ROZDZIAŁ XV
ROZDZIAŁ XVI
ROZDZIAŁ XVII

Informacje ogólne
Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia oraz wymagania
wobec Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
Wadium
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowania oferty
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny
Kryteria oceny ofert
Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Istotne postanowienia umowy
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Postanowienia końcowe

Załączniki do SIWZ:
-

Formularz Oferta w zakresie pakietów I-III – zał. nr 1 SIWZ
Formularze cenowe w zakresie pakietów I-III – zał. nr 2/I – 2/III do SIWZ
Specyfikacja techniczna w zakresie pakietów I-III – zał. nr 3/I – 3/III do SIWZ;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4 do SIWZ;
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 5 do SIWZ;
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 6
do SIWZ;
Projekt umowy – zał. nr 7 do SIWZ
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ROZDZIAŁ I
Informacje ogólne
1. Nazwa instytucji:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek
telefon: 32 233 41 12
faks: 32 233 52 44, 32 233 43 25
strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl
e-mail: zampub@szpitaltoszek.pl
NIP 969-09-46-632
REGON 000293114
2. Do postępowania przetargowego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) zwanej dalej „Pzp”, przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie, przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania
Cywilnego oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
ROZDZIAŁ II
Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji
oraz wymagania wobec Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
CPV 420 00000-6 Maszyny przemysłowe

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik –
Sprawny Szpital!
Postepowanie jest prowadzone z podziałem na trzy pakiety:
Pakiet I
Pakiet II

Pralnico-wirówka z barierą higieniczną
CPV 427 16000-8 Maszyny do prania, czyszczenia na sucho i suszenia

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny
CPV 422 14100-0 Piece kuchenne

Kotły warzelne elektryczne
Pakiet III

CPV 422 14000-9 Piece kuchenne, suszarki do produktów rolnych oraz urządzenia
do gotowania lub podgrzewania

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.1. Pakiet I
Pralnico wirówka z barierą higieniczną
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- dostawę, transport oraz rozładunek maszyny.
- przeszkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi i pracy na urządzeniu.
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Cechy podstawowe:
• sterowanie mikroprocesorowe, ekran dotykowy lub wyświetlacz graficzny z prostą obsługą
• Bardzo cicha i stabilna praca
• min. 20 wstępnie zaprogramowanych programów
• Możliwość programowania, eksportowania i importowania programów za pośrednictwem pamięci
USB, bez ograniczeń
• Zawiera oprogramowanie kontroli procesów prania
• min. 5 standardowych programów prania z możliwością utworzenie min. 25 nowych
• Elektroniczny termostat
• Pralnica ma być przystosowana do całkowicie modyfikowanego poziomu wody
• 3 wloty wody (ciepła woda, zimna woda, miękka woda)
• Wyłącznik bezpieczeństwa do otwierania drzwi i zatrzymania pralnicy
• Pranie i wirowanie są konfigurowalne
• bębny ze stali kwasoodpornej
 Zasobniki do ręcznego dozowania detergentów
Klasa energetyczna co najmniej A++
Dane techniczne:
 Załadunek: 49-54 kg
 Pojemność bębna: nie mniej niż 485 L
 Średnica bębna: 800x1010 mm +/- 5%
 Obroty wirowania: nie mniej niż 900 o/min
 G-faktor: min. 350 +/- 5%
 Podgrzew: Elektryczny
 Moc podgrzewu: nie mniej niż 40 kW
 Wymiary: WxSzxGł min. 166 x min. 103 x min. 98 cm
 3 lub 4 drzwi : 1 drzwi od strony czystej, 1 drzwi od strony brudnej, 1 lub 2 drzwi od
komory, jedna komora
2.2. Pakiet II
Piec konwekcyjno-parowy elektryczny
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- dostawę, transport oraz rozładunek maszyny.
- przeszkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi i pracy na urządzeniu.
W skład zestawu wchodzą:
Piec konwekcyjno-parowy GN20x1/1,elektryczny – 1 szt.
- wymiary min. 879 x min. 791 x min. 1782
- napięcie 400V
- moc min. 37 kW
- woda R3/4" w(z)
- odpływ DN50
Dodatkowy ruchomy stelaż kompatybilny z piecem – 1 szt.
Blachy do pieczenia i smażenia, GN1/1 (530mmx325mm +/- 5%) – 40 szt.
Ruszt Superspike do kurczaków i kaczek Pojemność H8, 1/1 GN 1300 g,GN1/1 – 12 szt.
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Ruszt do pieczenia żeberek,GN1/1 – 8 szt.
Pojemniki emaliowane „w marmurek” 60 mm +/- 5% głębokości GN1/1 – 10 szt.
Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1,h=20mm +/- 5% – 20 szt.
Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1,h=65mm +/- 5% – 40 szt.
Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1,h=100mm +/- 5% – 20 szt.
Pojemniki ze stali nierdzewnej ,perforowanyGN1/1,h=65mm +/- 5% – 20 szt.
Pojemniki muszą być kompatybilne z piecem i muszą być rozmiarem dopasowane.
Zmiękczacz automatyczny do wody kompatybilny, dopasowany do oferowanego pieca – 1 szt.
Parametry zmiękczacza automatycznego: wymiary min. 225mm /min. 435mm /min. 550mm; zapobiega
osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach; regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej;
regeneracja odbywa się automatycznie w zaprogramowane dni o ustawionej godzinie
Pistolet do mechanicznego natryskiwania oleju na pojemniki – 1 szt.
Głowica spryskiwacza wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, pojemność 700 ml
Piec konwekcyjno-parowy elektryczny o pojemności 20 pojemników GN 1/1 z wytwornicą pary.
Z możliwością przygotowywania potraw: pieczenia, gotowania w parze, duszenia, blanszowania itp.
Oznaczenie
- urządzenie kuchenne do autoryzowanego przyrządzania (tryb automatyczny) mięsa, drobiu, ryby,
dodatków/warzyw, potraw z jajek/deserów, wypieków oraz automatycznego Finishing.
Z inteligentnym systemem optymalizującym przyrządzanie załadunków mieszanych w produkcji oraz
w pełni automatycznym systemem czyszcząco-pielęgnującym.
Wyposażenie:
- urządzenie musi posiadać minimum 7 trybów pracy: mięso, drób, ryby, dodatki, potrawy jajeczne, wypieki
oraz finishing pozwalających na proste i wygodne wprowadzenie żądanego efektu końcowego i
dostosowania procesu przyrządzania potraw.
- tryb pieca konwekcyjno-parowego:

Parowy 30-1300C

Gorące powietrze 30-3000C

Kombinacja pary i gorącego powietrza 30-3000C
- załadunki mieszane z indywidualnym nadzorem każdego wsadu w zależności do rodzaju i wielkości
załadunku oraz częstotliwości otwierania drzwi.
- automatyczny system czyszczenia i pielęgnacji, rozpoznaje brud i kamień i usuwa je automatycznie,
niezależny od ciśnienia wody w sieci, automatyczny system myjąco-pielęgnacyjny komory generatora pary,
- min. 7 poziomów czyszczenia do czyszczenia i pielęgnacji bez nadzoru, także w nocy
- automatyczne wezwanie do czyszczenia z informacją o rodzaju mycia i ilości chemii w zależności od
stopnia zabrudzenia,
-wyświetlanie na wyświetlaczu stanu zabrudzenia i pielęgnacji
- system diagnostyczny z automatycznym pokazywaniem komunikatów serwisowych,
- funkcja autotestu do aktywnej kontroli działania urządzenia.
- min. 6 punktowy czujnik temperatury rdzenia z automatyczną korektą błędu przy błędnym wkłuciu
przyrządem do pozycjonowania czujnika,
- pamięć min. 1200 programów gotowania,
- min. 3 stopniowa regulacja nawilżania przy 30-2600C w trybie pracy „gorące powietrze” oraz w trybie
„kombinacja pary i gorącego powietrza”
- złącze USB,
- generator pary z automatycznym odkamienianiem
- min. 5 programowanych prędkości pracy wentylatora
- zintegrowany, nie wymagający konserwacji system odprowadzania tłuszczu, bez filtra
- eksploatacja bez instalacji do zmiękczania wody i odkamieniania
- osobne zawory magnetyczne do wody zwykłej zmiękczonej,
- automatyczne dostosowania do miejsca instalacji
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- drzwi urządzenia z wentylowaną podwójną szybą i wychylaną szybą wewnętrzną
- stelaż ruchomy z podwójnymi rolkami, (odstęp prowadnic 63 mm),
- drzwi komory urządzenia z wbudowanym mechanizmem uszczelniającym
- regulowane doprowadzanie ciepła
- wydłużony układ prowadnic odpowiedni dla pojemników GN 1/1, 1/2 2/3, 1/3, 2/8,
- min. 5 poziomów garowania, programowane,
- rączka uchwytu stelaża ruchomego
Bezpieczeństwo pracy;
- transmisja danych HACCAP i aktualizacja oprogramowania przez wbudowane gniazdo USB
- ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza
- urządzenie dopuszczone do pracy bez nadzoru
- max. wysokość najwyższej półki 1,60m
Obsługa:
- graficzny podgląd aktualnego klimatu w komorze, przewidywanego przebiegu przyrządzania potraw,
możliwość spojrzenia wstecz i wprzód oraz opcje na koniec procesu przyrządzania
- informacje o aktualnym automatycznym dostosowaniu procesu przyrządzania potraw,
- przegląd wszystkich automatycznych dostosowaniach procesu przyrządzania potraw
- tryb nagrywania – ustalenie idealnego, sterowanego temperaturą rdzenia procesu przyrządzania potraw
-samodzielnie konfigurowalny, dostosowany do użytkownika wyświetlacz obsługi
- ekran dotykowy z prostą obsługą
- instrukcja obsługi i użytkowania wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia w zależności od
podejmowanych działań.

2.3 Pakiet III
Kocioł warzelny elektryczny 150 l (okrągły) – 1 szt.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- transport oraz rozładunek maszyny.
- montaż i uruchomienie ww. kotłów,
- przeszkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi i pracy na urządzeniu.
Pojemność robocza zbiornika warzelnego

dm3

150

Średnica zbiornika warzelnego

mm

596

Średnica obudowy

mm

900

Wymiary (długość x szerokość )

mm

1020 x 1035

Wysokość od podłogi do płyty górnej

mm

900 ± 20

Odległość zaworu spustowego od podłogi

mm

300 ± 20

Moc znamionowa

kW

18

Zasilanie

-

3N ~ 400 V 50 Hz

Wymagane zabezpieczenie

A

32

Pojemność parownika

dm3

47

Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej

MPa

0,05

Przyłącze wody zimnej

”

R1/2”

Przyłącze wody ciepłej

”

R1/2”
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Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną
Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek
elektrycznych
Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie,
Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu
Kotły warzelne przystosowane do pracy w kuchni

Kocioł warzelny elektryczny 300 l (okrągły) – 1 szt.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- transport oraz rozładunek maszyny.
- montaż i uruchomienie ww. kotłów,
- przeszkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi i pracy na urządzeniu.
Pojemność robocza zbiornika warzelnego

dm3 300

Średnica zbiornika warzelnego

mm

904

Średnica obudowy

mm

1195

Wymiary (długość x szerokość )

mm

1330 x 1340

Wysokość od podłogi do płyty górnej

mm

900 ± 20

Odległość zaworu spustowego od podłogi

mm

375 ± 20

Moc znamionowa

kW

28,8

Zasilanie

-

3N ~ 400 V 50 Hz

Wymagane zabezpieczenie

A

50

Pojemność parownika

dm3 99

Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej

MPa 0,05

Przyłącze wody zimnej

”

R1/2”

Przyłącze wody ciepłej

”

R1/2”










Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną
Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek
elektrycznych
Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie,
Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu

3. Termin realizacji zamówienia:
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30 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie każdego pakietu

4. Warunki dostaw w zakresie pakietów I-III:
4.1. Termin dostawy, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników zostanie uzgodniony
z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez
Wykonawcę e-mailem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
4.2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
4.3. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Zamawiającego na
podstawie spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
4.4. W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
- instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej,
- pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji (min 12 miesięcy, max. 60
miesięcy),
- szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania usterek oraz listę autoryzowanych
punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym
4.5. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 4.4. spowoduje odmowę odbioru
sprzętu przez Zamawiającego i przesunięcie terminu dostawy na późniejszy z winy
Wykonawcy.
4.6. Nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali z uprawnionym
przedstawicielem Zamawiającego.
4.7. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, tj.:
- dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego pod względem jakościowym - Zamawiający
zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od daty
dostawy, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wymienić reklamowany towar na wolny
od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie;
- niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia - w przypadku przekroczenia
przez Wykonawcę terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt 4.1. o więcej niż 3 dni robocze,
Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu przedmiotu dostawy u innego Wykonawcy. W
przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów będących skutkiem takiego opóźnienia,
Wykonawca zostanie obciążony kwotą równoważną w stosunku do poniesionych strat
(przez kwotę równoważną należy rozumieć różnicę kosztów poniesionych przy realizacji
opóźnionej dostawy u innego Wykonawcy a wartością dostawy wynikającą z ceny
przedmiotu zamówienia).
5. Dokumenty wymagane od Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietów I-III:
5.1. Certyfikat CE lub równoważny
Jako równoważny Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu
z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach
właściwościami.
5.2. Ulotka, karta katalogowa - Parametry techniczne zawierające szczegółowy opis sprzętu
w zakresie typu, mocy, producenta i innych parametrów sporządzone w języku polskim
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ROZDZIAŁ III
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne);
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust.5 pkt 1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne);
- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 Pzp. Ww. dokumentów i oświadczeń nie należy składać wraz z ofertą.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Ustawy PZP.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. podmiot będzie
brał udział w realizacji zadania, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
ROZDZIAŁ IV
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
Zamawiający wykluczy z postępowania także wykonawców w następujących przypadkach:
 przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sad 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 (Dz.
U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830,1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)
ROZDZIAŁ V
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego wraz z ofertą
należy złożyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 4 i 5
do SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
(oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 4 i 5 do
SIWZ)
b) Formularz Oferta sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ;
c) Wypełnione szczegółowo Formularze Cenowe – załączniki nr 2/I – 2/III do SIWZ
(odpowiednio do zakresu składanej oferty – ilości pakietów);
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d) Wypełniona szczegółowo specyfikacja techniczna – załączniki nr 3/I – 3/III do SIWZ
(odpowiednio do zakresu składanej oferty – ilości pakietów);
e) Potwierdzenie wpłaty wadium lub dokument wadialny
f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie),
o ile ofertę składa pełnomocnik;
g) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 7 SIWZ – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA! Nie składać oświadczenia wraz
z ofertą
2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
b) Certyfikat CE lub równoważny
Jako równoważny Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu
z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami.
c) Ulotka, karta katalogowa - Parametry techniczne zawierające szczegółowy opis sprzętu
w zakresie typu, mocy, producenta i innych parametrów sporządzone w języku polskim
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia ws. dokumentów:
1) pkt 1 – 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 albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp;
4. Dokumenty i oświadczenia winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wg treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o odzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
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7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostepnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
8. W przypadku wskazania przez Wykoanwcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykoanwcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiajacego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp (braz podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu okreslonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile sa one aktualne.
10. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Stosowną
deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu Oferta (Załączniku nr 1 do
SIWZ).
13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje przedniotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na przedmiot zamówienia
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
17. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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18. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o
zamówienie:
 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać brak podstaw do
wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp oraz art. 24 ust.
5 pkt 1
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Pzp.
ROZDZIAŁ VI
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Pzp postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail,
podany przez Wykonawcę w ofercie, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się
z jej treścią.
5. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a Pzp, oświadczenia
dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć w formie pisemnej.
6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się
numerem postępowania: 7/PN/DEG/AS/2019
7. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:
● w sprawach merytorycznych:
inż. Erwin Janysek – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
tel. (032) 233-41-12 wew. 212 godzinach: 9.00 – 15.00
● w sprawach formalnych:
mgr inż. Anna Skandy – Kierownik Zamówień Publicznych
tel. (032) 233-41-12 wew. 288 w godzinach: 8.00-15.00
ROZDZIAŁ VII
Wadium
1. Wadium ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego przez materialne zagwarantowanie
podpisania umowy ze strony Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
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5 450,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) łącznie dla wszystkich
pakietów, tj. szczegółowo w rozbiciu na poszczególne pakiety:
pakiet I
– 2 050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100)
pakiet II
– 2 650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
pakiet III
–
750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
najpóźniej do dnia 15.03.2019 r. do godz. 10.00.

3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz
w poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 110). Decyzja o tym w jakiej formie wadium zostanie wniesione pozostawiona jest
Wykonawcy.
4. Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem „Wadium - 7/PN/DEG/AS/2019 w zakresie pakietu
……” Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego w banku:
Bank Śląski BSK I O/Gliwice nr rachunku 96 1050 1285 1000 0002 0310 0144.
Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną
na konto Zamawiającego do dnia 15.03.2019 r. do godz. 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w gotówce do kasy szpitala.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Odsetki od kwoty wadium pozostają na rachunku, aż do momentu jego zwrotu lub ulegają
przepadkowi na rzecz Zamawiającego w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6. Wadium w pozostałej formie należy złożyć w oddzielnej kopercie w sekretariacie Dyrektora
Naczelnego tut. szpitala w budynku administracji w oryginale.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji)
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp
bez potwierdzania tych okoliczności,
- termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
- miejsce i termin zwrotu gwarancji.
7. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy (art.
89 ust. 1 pkt 7b Pzp).
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Pzp. Wykonawca traci wadium
w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp
ROZDZIAŁ VIII
Termin związania ofertą
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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2. Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu w przypadku wniesienia odwołania
po upływie terminu składania ofert do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
(art. 182 ust. 6 Pzp).

ROZDZIAŁ IX
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu ofertowym – „Oferta”,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę
i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, edytorze tekstów
lub nieścieralnym atramentem czytelnym pismem. Zalece się, aby wszystkie zapisane strony
oferty wraz ze wszystkimi załącznikami były ponumerowane oraz podpisane przez
uprawnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy (tj. osobę / osoby wymienione w rejestrze lub
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej posiadające umocowania prawne
do reprezentowania firmy) lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty winny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację
oferty.
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, powinna być ona poświadczona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii
składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do
podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i zaparafowane
przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
8. Do oferty powinien być dołączony szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów i materiałów.
9.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

9.1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty – „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ
9.2.Wypełnione szczegółowo Formularze Cenowe – załączniki nr 2/I – 2/III do SIWZ (odpowiednio
do zakresu składanej oferty – ilości pakietów);
9.3.Wypełnione szczegółowo specyfikacje techniczne – załączniki nr 3/I – 3/III do SIWZ
(odpowiednio do zakresu składanej oferty – ilości pakietów);
9.4.Dowód wpłacenia / wniesienia wadium – potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
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9.5. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 4 i 5 do
Oferty – wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu
9.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie),
o ile ofertę składa pełnomocnik;
9.7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 7 SIWZ – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez
Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli
spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą;
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone
od pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.
11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta będzie zaadresowana na adres poczty
Zamawiającego podany w rozdziale I pkt 1, oraz będzie posiadać oznaczenie:
OFERTA PRZETARGOWA NA:
przetarg nieograniczony 7/PN/DEG/AS/2019
Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik –
Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Nie otwierać przed dniem 15.03.2019 r. do godz. 10:15.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy,
aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu do składania ofert zostaną
zwrócone Wykonawcom nieotwarte.
12. W przypadku przesyłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli
w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty
w terminie spoczywa na Wykonawcy.
13. Wykonawca może wprowadzic zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upłuwem
terminu składania ofert.
16/43

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt.
Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Zmiany złożonej oferty musza być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy
skłądaniu oferty. Odpowiednio opisana koperta zawierająca zmiany należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem „ZMIANA”
Wycofanie złozonej ofetrty nastepuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez
Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu
ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”
ROZDZIAŁ X
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć
w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w budynku administracji – sekretariat Dyrektora
Naczelnego nie później niż w terminie do 15.03.2019 r. do godz. 10.00.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyżej wymienionym zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu
ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Przyjęte oferty zostaną opatrzone adnotacją
określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę
i minutę, w której zostały przyjęte. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób
gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie – w sali konferencyjnej w budynku
administracji szpitala w dniu 15.03.2019 r. o godz. 10.15.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
ROZDZIAŁ XI
Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca określi cenę za realizację przedmiotu zamówienia oddzielnie dla każdego pakietu.
2. Cena oferty winna być obliczona przez przemnożenie ceny jednostkowej netto w danej pozycji przez
ilość jednostek i zsumowanie wartości poszczególnych pozycji. Dla wartości netto poszczególnych
pozycji należy obliczyć podatek VAT, a następnie dodać kwotę podatku VAT oraz obliczyć wartość
brutto dla każdej pozycji. Należy również podać łączną wartość podatku VAT oraz łączną wartość
brutto, zgodnie z Formularzem Cenowym.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę są wiążące na czas realizacji umowy i nie będą
podlegały zmianom.
4. Cena ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie stosuje
Wykonawca.
5. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
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6. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp, poprawi oczywiste omyłki pisarskie
i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty, zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający
odrzuci ofertę, jeżeli ta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
ROZDZIAŁ XII
Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:

cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu - waga 60 %

termin udzielonej gwarancji w zakresie danego pakietu (min. 12 miesięcy, max. 60
miesięcy) – waga 20%

Dostępność części zamiennych (czas liczony w latach) w zakresie danego pakietu (min.
10 lat, max. 40 lat) – waga 20 %
2. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:
• cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu - waga 60 %
Sposób liczenia:
CN
C=

x WC

gdzie:

COB
C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę w zakresie danego pakietu
CN - najniższa cena proponowana przez Wykonawców w zakresie danego pakietu
COB - cena badanej oferty w zakresie danego pakietu
WC - wartość wagowa 60 %

•

termin udzielonej gwarancji w zakresie danego pakietu (min. 12 miesięcy, max. 60
miesięcy) – waga 20%
Sposób liczenia:
GOB
G=

x WG

gdzie:

Gmax
G - ilość punktów otrzymanych za proponowany termin gwarancji w zakresie danego pakietu
GOB – termin gwarancji badanej oferty w zakresie danego pakietu
Gmax - maksymalny termin gwarancji proponowany przez Wykonawców w zakresie danego pakietu
WG - wartość wagowa 20 %

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert przyjęty
będzie maksymalny termin tj. 60 miesięcy
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy - oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże
w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia – Zamawiający przyjmie
minimalną ilość 12 miesięcy.
•

Dostępność części zamiennych (czas liczony w latach) w zakresie danego pakietu (min. 10 lat,
max. 40 lat) – waga 20 %
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Sposób obliczenia:
DOB
D=

x WD

gdzie:

Dmax
D - ilość punktów otrzymanych za proponowaną dostępność części zamiennych w zakresie danego
pakietu
DOB - dostępność części zamiennych oferty badanej w zakresie danego pakietu
Dmax - największa dostępność części zamiennych proponowana przez Wykonawców w zakresie
danego pakietu
WD - wartość wagowa 20 %

Jeżeli Wykonawca zaoferuje dostępność części zamiennych dłuższy niż 40 lat do oceny ofert przyjęty
będzie maksymalny termin tj. 40 lat
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dostępność części zamiennych krótszy niż 10 lat - oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże
w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia – Zamawiający przyjmie
minimalną ilość 10 lat.
Ocena oferty = C + G + D

Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertą najkorzystniejsza będzie ta, która uzyska największą sumę punktów składowych C + G + D.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
ROZDZIAŁ XIII
Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, zawiadamia jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
wyborze najkorzystniejszej oferty,
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa powyżej również na swojej stronie internetowej wymienionej w rozdz. I pkt 1 SIWZ
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
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Zamawiajacy, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Pzp, może zawrzeć umowę przed upływem terminu 10
dni, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
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.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XIV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W niniejszym postepowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XV
Istotne postanowienia umowy
1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w Projekcie umowy, który stanowi załącznik
nr 7 do SIWZ.
2. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem:
a) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie
zmiana wynagrodzenia brutto,
b) zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu
siedziby itp.).
3.

Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w pkt 2, wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
ROZDZIAŁ XVI
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI cytowanej ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 okreslenia warunków udziału w postepowaniu
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
 odrzucenia oferty odwołującego
 opisu przedmiotu zamówienia
 wyboru najkorzystniejszej oferty
3. Odwołanie wnosi się w terminie :
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 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiajacego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo
w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób
 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub SIWZ na stronie internetowej
Zamawiającego, w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień SIWZ,
 15 dni od dnia zamieszczenia w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamawiający
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzytsniejszej oferty
 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiajacy nie zamieścił w BZP ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastapiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowac
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp, a wskazanych w ust. 2
ROZDZIAŁ XVII
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiajacy nie przewiduje
przeprowadzenia aukcji elektronicznej
3. Zamawiajacy nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów
4. Zamawiajacy nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 i 7 Pzp.
5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.
6. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego
w Toszku przy ul. Gliwickiej 5, tel. +48 (32) 233 41 12 (centrala), email: info@szpitaltoszek.pl,
www.szpitaltoszek.pl

21/43

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt.
Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@szpitaltoszek.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
dostępne są w internecie.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego nr 7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca
konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik –
Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!
Oznacza to, że dane będą przetwarzane:
a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych,
b) Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych
określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego.
Podstawowymi aktami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
 Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
2016/679),
 Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).
4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi
pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą
ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szpitala
Psychiatrycznego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec
przetwarzania w zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym interesem administratora),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 1/4

Wykonawcy
O Fpieczęć
ERT
A

OFERTA
Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………

Faks: ………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………….

REGON: ………………………………………..

Wpisany do rejestru przesiębiorcówc pod nr KRS ………………….

/ CEDIG ………………..

Osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy: ……………………………………….
Osoba odpowiedzialna za realizację umowy……………………….tel nr……………………………
(w przypadku składani oferty wspólnej należy wpisać dane pełnomocnika „lidera” upoważnionego do wystepowania w
imieniu pozostałych konsorcjantów)

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?

□ TAK*
□ NIE*
* UWAGA! należy zaznaczyć właściwe

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa
pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy
Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia nr 7/PN/DEG/AS/2019 na warunkach jak niżej:

1. Termin realizacji zamówienia:
Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy
w zakresie każdego pakietu
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy
do niej zastrzeżeń i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia - 30 dni.
4. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia
umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
........................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 2/4

OFERTA
5. Wyznaczamy płatność w terminie ............. dni od daty doręczenia dokumentów rozliczeniowych. (nie
mniej niż 14 dni, nie więcej niż 30 dni).
6. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: *:
Nazwa (firma) i adresy podwykonawców

Zakres rzeczowy

7. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ………….…… nie mogą
być udostępniane*.
W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie
spełnione przesłanki, o których mowa w ww. ustawie.
* wypełnić jeżeli dotyczy

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór mojej/naszej
oferty będzie / nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
**niewłaściwe skreślić

(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia
(odprowadzenia) podatku VAT).

9. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług i
wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT*.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
…………………………………………………………………………………………………
oraz Wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: …………………….… zł
Uwaga! niniejszy pkt. 11 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do
powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca
(Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia ) podatku VAT.
* wypełnić jeżeli dotyczy

10. Poniżej podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania.
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………….
Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:
Pan/Pani ………………………………………………………………………………...……......
Nr tel. ……………………., fax: …….……..……… adres e-mail: ………….…………………
Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
...................................... dn. ........................

................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 3/4

..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa
pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy
Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia nr 7/PN/DEG/AS/2019 na warunkach jak niżej:

Pakiet I – PRALNICO-WIRÓWKA Z BARIERĄ HIGIENICZNĄ
1. Cena oferty:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu I za łączną cenę:

kwota:

słownie:

cena netto: ....................................

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

kwota VAT: ....................................

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

cena brutto: ....................................

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

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/I do SIWZ oraz
zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/I do SIWZ
2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu I na

okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 60 miesięcy) od daty końcowego odbioru
przedmiotu zamówienia.
(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)
3. Zapewniamy dostępność części zamiennych w zakresie pakietu I przez okres ........... lat (min. 10 lat,
max. 40 lat).
(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 10 lat)
........................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 4/4

OFERTA
Pakiet II – PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY
1. Cena oferty:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu II za łączną cenę:

kwota:

słownie:

cena netto: ....................................

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

kwota VAT: ....................................

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

cena brutto: ....................................

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

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/II do SIWZ oraz
zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/II do SIWZ
2.

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu II na okres
............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 60 miesięcy) od daty końcowego odbioru
przedmiotu zamówienia.
(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

3.

Zapewniamy dostępność części zamiennych w zakresie pakietu II przez okres ........... lat (min. 10 lat,
max. 40 lat).
(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 10 lat)

Pakiet III – KOTŁY WARZELNE ELEKTRYCZNE
1. Cena oferty:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu III za łączną cenę:

kwota:
cena netto: ....................................

słownie:
..........................................................................

kwota VAT: ....................................

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

cena brutto: ....................................

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

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/III do SIWZ oraz
zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/III do SIWZ
2.

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu III na
okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 60 miesięcy) od daty końcowego odbioru
przedmiotu zamówienia.
(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

3. Zapewniamy dostępność części zamiennych w zakresie pakietu III przez okres ........... lat (min. 10 lat,
max. 40 lat).
(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 10 lat)

........................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 2/I do SIWZ str.1/1

FORMULARZ CENOWY w zakresie pakietu I
PRALNICO-WIRÓWKA Z BARIERĄ HIGIENICZNĄ

L.p.

1.

Wartość netto
(zł)

Przedmiot zamaówienia

VAT
(%)

Wartość VAT
(zł)

Pralnico-wirówka z barierą higieniczną

RAZEM:

...................................... dn. .......................

....................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 2/II do SIWZ str.1/1

FORMULARZ CENOWY w zakresie pakietu II
PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY
L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jedn.
miary

1.

Piec konwekcyjno-parowy GN20x1/1,elektryczny

1

szt.

2.

Dodatkowy ruchomy stelaż kompatybilny z piecem

1

szt.

3.

Blachy do pieczenia i smażenia, GN1/1

40

szt.

12

szt.

8

szt.

10

szt.

4.
5.
6.

(530mmx325mm +/- 5%)

Ruszt Superspike do kurczaków i kaczek
Pojemność H8, 1/1 GN 1300 g,GN1/1
Ruszt do pieczenia żeberek,GN1/1
Pojemniki emaliowane „w marmurek”
60 mm +/- 5% głębokości GN1/1

7.

Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1,h=20mm +/- 5%

20

szt.

8.

Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1,h=65mm +/- 5%

40

szt.

9.

Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1,h=100mm +/- 5%

20

szt.

10.

Pojemniki ze stali nierdzewnej ,perforowany GN1/1,h=65mm +/- 5%

20

szt.

11.

Zmiękczacz automatyczny do wody kompatybilny, dopasowany
do oferowanego pieca

1

szt.

12.

Pistolet do mechanicznego natryskiwania oleju na pojemniki

1

szt.

Cena jedn. Netto
(zł)

Wartość netto
(zł)

VAT
(%)

Wartość VAT
(zł)

RAZEM:
Wszystkie elementy dodatkowe (pojemniki, ruszty) muszą być kompatybilne z piecem i muszą być rozmiarem dopasowane.
.................................... dn. .......................
....................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 2/III do SIWZ str.1/1

FORMULARZ CENOWY w zakresie pakietu III
KOTŁY WARZELNE ELEKTRYCZNE

L.p.

1.

2.

Wartość netto
(zł)

Przedmiot zamaówienia

VAT
(%)

Wartość VAT
(zł)

Kocioł warzelny elektryczny 150 l, (okrągły) – 1 szt.

Kocioł warzelny elektryczny 300 l, (okrągły) – 1 szt.

RAZEM:

.................................... dn. .......................
....................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3/I do SIWZ str.1/1

..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA -

pakiet I PRALNICO-WIRÓWKA Z BARIERĄ HIGIENICZNĄ
L.p.

Parametry wymagane
(opis funkcji wymaganego parametru)

Parametry oferowane
(podać zakres lub opisać)

Pełna nazwa sprzętu, model ......................................................................................................
Producent .................................................
1
2

/ Kraj Pochodzenia: ........................................

Oferowana pralnico-wirówka fabrycznie nowa, rok produkcji
2019
sterowanie mikroprocesorowe, ekran dotykowy lub
wyświetlacz graficzny z prostą obsługą

3

Bardzo cicha i stabilna praca

4

min. 20 wstępnie zaprogramowanych programów

12

Możliwość programowania, eksportowania i importowania
programów za pośrednictwem pamięci USB, bez ograniczeń
Zawiera oprogramowanie kontroli procesów prania
min. 5 standardowych programów prania z możliwością
utworzenie min. 25 nowych
Elektroniczny termostat
Pralnica przystosowana do całkowicie modyfikowanego
poziomu wody
3 wloty wody (ciepła woda, zimna woda, miękka woda)
Wyłącznik bezpieczeństwa do otwierania drzwi i zatrzymania
pralnicy
Pranie i wirowanie są konfigurowalne

13

bębny ze stali kwasoodpornej

14

Klasa energetyczna co najmniej A++

15

Certyfikat CE lub równoważny

16

Załadunek: 49-54 kg

17

Pojemność bębna: nie mniej niż 485 L

18

Średnica bębna: 800x1010 mm +/- 5%

19

Obroty wirowania: nie mniej niż 900 o/min

20

G-faktor: min. 350 +/- 5%

21

Podgrzew: Elektryczny

22

Moc podgrzewu: nie mniej niż 40 kW

23

Wymiary: WxSzxGł min. 166 x min. 103 x min. 98 cm
3 lub 4 drzwi : 1 drzwi od strony czystej, 1 drzwi od
strony brudnej, 1 lub 2 drzwi od komory, jedna komora
Zasobniki do ręcznego dozowania detergentów

5
6
7
8
9
10
11

24
25

................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 3/II do SIWZ str.1/2

..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA -

pakiet II PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY
L.p.

Parametry wymagane
(opis funkcji wymaganego parametru)

Parametry oferowane
(podać zakres lub opisać)

Pełna nazwa sprzętu, model ......................................................................................................
Producent .................................................
1
2
3
3
4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

/ Kraj Pochodzenia: ........................................

Oferowany piec fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
Piec o pojemności 20 pojemników GN 1/1 z wytwornicą pary.
wymiary min. 879 x min. 791 x min. 1782, napięcie 400V
moc min. 37 kW, woda R3/4" w(z), odpływ DN50
możliwość przygotowywania potraw: pieczenia, gotowania w
parze, duszenia, blanszowania itp
urządzenie kuchenne do autoryzowanego przyrządzania (tryb
automatyczny) mięsa, drobiu, ryby, dodatków/warzyw, potraw
z jajek/deserów, wypieków oraz automatycznego Finishing
inteligentny
systemem
optymalizujący
przyrządzanie
załadunków mieszanych w produkcji oraz w pełni
automatyczny system czyszcząco-pielęgnujący
musi posiadać minimum 7 trybów pracy: mięso, drób, ryby,
dodatki, potrawy jajeczne, wypieki oraz finishing
pozwalających na proste i wygodne wprowadzenie żądanego
efektu końcowego i dostosowania procesu przyrządzania
potraw.
tryb pieca konwekcyjno-parowego:

Parowy 30-1300C

Gorące powietrze 30-3000C

Kombinacja pary i gorącego powietrza 30-3000C
załadunki mieszane z indywidualnym nadzorem każdego
wsadu w zależności do rodzaju i wielkości załadunku oraz
częstotliwości otwierania drzwi.
automatyczny system czyszczenia i pielęgnacji, rozpoznaje
brud i kamień i usuwa je automatycznie, niezależny od
ciśnienia wody w sieci, automatyczny system myjącopielęgnacyjny komory generatora pary
min. 7 poziomów czyszczenia do czyszczenia i pielęgnacji bez
nadzoru, także w nocy
automatyczne wezwanie do czyszczenia z informacją o rodzaju
mycia i ilości chemii w zależności od stopnia zabrudzenia,
wyświetlanie na wyświetlaczu stanu zabrudzenia i pielęgnacji
system diagnostyczny z automatycznym pokazywaniem
komunikatów serwisowych,
funkcja autotestu do aktywnej kontroli działania urządzenia.
min. 6 punktowy czujnik temperatury rdzenia z
automatyczną korektą błędu przy błędnym wkłuciu
przyrządem do pozycjonowania czujnika,
pamięć min. 1200 programów gotowania,
min. 3 stopniowa regulacja nawilżania przy 30-2600C w trybie
pracy „gorące powietrze” oraz w trybie „kombinacja pary i
gorącego powietrza”

................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 3/II do SIWZ str.2/2

..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA -

pakiet II PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY
L.p.

Parametry wymagane
(opis funkcji wymaganego parametru)

Parametry oferowane
(podać zakres lub opisać)

18

złącze USB

19

generator pary z automatycznym odkamienianie

20

min. 5 programowanych prędkości pracy wentylatora
zintegrowany, nie wymagający konserwacji system
odprowadzania tłuszczu, bez filtra
eksploatacja bez instalacji do zmiękczania wody i
odkamienianiam
osobne zawory magnetyczne do wody zwykłej zmiękczonej

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

automatyczne dostosowania do miejsca instalacji
drzwi urządzenia z wentylowaną podwójną szybą i wychylaną
szybą wewnętrzną
stelaż ruchomy z podwójnymi rolkami, (odstęp prowadnic 63
mm),
drzwi komory urządzenia z wbudowanym mechanizmem
uszczelniającym
regulowane doprowadzanie ciepła
wydłużony układ prowadnic odpowiedni dla pojemników GN
1/1, 1/2 2/3, 1/3, 2/8,
min. 5 poziomów garowania, programowane,

34

rączka uchwytu stelaża ruchomego
transmisja danych HACCAP i aktualizacja oprogramowania
przez wbudowane gniazdo USB
ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorącego
powietrza
urządzenie dopuszczone do pracy bez nadzoru

35

max. wysokość najwyższej półki 1,60m

36

Certyfikat CE lub równoważny
graficzny podgląd aktualnego klimatu w komorze,
przewidywanego przebiegu przyrządzania potraw, możliwość
spojrzenia wstecz i wprzód oraz opcje na koniec procesu
przyrządzania
informacje o aktualnym automatycznym dostosowaniu
procesu przyrządzania potraw,
przegląd wszystkich automatycznych dostosowaniach
procesu przyrządzania potraw
tryb nagrywania – ustalenie idealnego, sterowanego
temperaturą rdzenia procesu przyrządzania potraw
samodzielnie konfigurowalny, dostosowany do użytkownika
wyświetlacz obsługi
ekran dotykowy z prostą obsługą
instrukcja obsługi i użytkowania wyświetlane na wyświetlaczu
urządzenia w zależności od podejmowanych działań.

32
33

37

38
39
40
41
42
43

................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 3/III do SIWZ str.1/2

..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA -

pakiet III KOTŁY WARZELNE ELEKTRYCZNE
Kocioł warzelny elektryczny 150 l, (okrągły)
L.p.

Parametry wymagane
(opis funkcji wymaganego parametru)

Parametry oferowane
(podać zakres lub opisać)

Pełna nazwa sprzętu, model ......................................................................................................
Producent .................................................

/ Kraj Pochodzenia: ........................................

1

Oferowany kocioł fabrycznie nowy, rok produkcji 2019

2

Pojemność robocza zbiornika warzelnego 150 dm3

3

Średnica zbiornika warzelnego 596 mm

4

Średnica obudowy 900 mm

5

Wymiary (długość x szerokość ) 1020 x 1035

6

Wysokość od podłogi do płyty górnej 900 mm +/- 20 mm

7

Odległość zaworu spustowego od podłogi 300 mm +/- 20 mm

8

Moc znamionowa 18 kW

9

Zasilanie 3N ~ 400V 50 Hz

10

Wymagane zabezpieczenie 32 A

11

Pojemność parownika 47 dm3

12

Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa

13

Przyłącze wody zimnej R 1/2”

14

23

Przyłącze wody ciepłej R 1/2”
Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat.
1.4301 (AISI 304)
Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w
zbiorniku warzelnym
Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą
destylowaną
Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika
i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym
poziomie
Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym
wykonaniu
Kotły warzelne przystosowane do pracy w kuchni

24

Certyfikat CE lub równoważny

15
16
17
18
19
20
21
22

................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 3/III do SIWZ str.2/2

..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA -

pakiet III KOTŁY WARZELNE ELEKTRYCZNE
Kocioł warzelny elektryczny 300 l, (okrągły)
L.p.

Parametry wymagane
(opis funkcji wymaganego parametru)

Parametry oferowane
(podać zakres lub opisać)

Pełna nazwa sprzętu, model ......................................................................................................
Producent .................................................

/ Kraj Pochodzenia: ........................................

1

Oferowany kocioł fabrycznie nowy, rok produkcji 2019

2

Pojemność robocza zbiornika warzelnego 300 dm3

3

Średnica zbiornika warzelnego 904 mm

4

Średnica obudowy 1195 mm

5

8

Wymiary (długość x szerokość ) 1330 x 1340 mm
Wysokość od podłogi do płyty górnej 900 mm +/- 20
mm
Odległość zaworu spustowego od podłogi 375 mm +/20 mm
Moc znamionowa 28,8 kW

9

Zasilanie 3N ~ 400V 50 Hz

10

Wymagane zabezpieczenie 50 A

11

Pojemność parownika 99 dm3

12

Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa

13

Przyłącze wody zimnej R 1/2”

14

Przyłącze wody ciepłej R 1/2”
Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat.
1.4301 (AISI 304)
Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w
zbiorniku warzelnym
Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą
destylowaną
Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w
ogrzewaczu
Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu
zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na
optymalnym poziomie
Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym
wykonaniu
Certyfikat CE lub równoważny

6
7

15
16
17
18
19
20
21
22
23

................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1B PZP
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:
7/PN/DEG/AS/2019
Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale III
pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

................................ dn. ........................

pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

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

................................ dn. ........................

pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

35/43

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt.
Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 12-23 PZP
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:
7/PN/DEG/AS/2019
Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

...................................... dn. ........................

................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 Pzp lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze:

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

...................................... dn. ........................

................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
................................................................

...................................... dn. ........................

pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

. OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:
7/PN/DEG/AS/2019
Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego informacją, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Pzp, mając na uwadze treść art. 24 ust. 11 Pzp oświadczam, że:
1) nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami
biorącymi udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
2) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami
biorącymi udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą:
Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy (podmiotu) należącego
do tej samej grupy kapitałowej

/Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
* Niepotrzebne skreślić.

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

...................................... dn. ........................

pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

UWAGA! Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
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Załącznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ................................
W dniu ........................ w Toszku pomiędzy SP ZOZ Szpitalem Psychiatrycznym
z siedzibą w Toszku przy ul. Gliwickiej 5 NIP: 9690946632, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą
w imieniu i na rzecz którego działają:
1. dr n. med. Anna Rusek
2. inż. Erwin Janysek

- Dyrektor Szpitala
- Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000044032 wydanego przez
Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy w Gliwicach, a:
...........................................................................................................................................
z
siedzibą
w ............................................. przy ul. ......................................................................., zwanym dalej w treści
umowy Zleceniobiorcą, który jest reprezentowany przez :
1. ................................................................
2. ................................................................
działającym
na
podstawie:
.............................................................................................wydanego
przez:................................................................................................................ zawarto umowę treści
następującej:
§1
Zamówienia udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986).
§2
1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!
w zakresie pakietu(ów) ………………………………… za łączną kwotę:
-

netto: ..............................

słownie: ................................................................................

-

VAT: ..............................

słownie: .................................................................................

brutto: .............................
słownie: .................................................................................
zgodnie z zakresem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr 7/PN/DEG/AS/2019 złożoną ofertą oraz załącznikiem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy i specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie następujących
towarów/usług ……………………… odprowadzenie podatku w kwocie …………….. leży po stronie
Zamawiającego *
lub
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Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/usług w zakresie powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
w tym zakresie*
* niepotrzebne skreślić
§3
1. Termin dostawy, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników zostanie uzgodniony
z uprawnionym przedstawicielem Odbiorcy. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez Dostawcę
e-mailem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Odbiorcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Odbiorcy na podstawie
spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy musi być potwierdzony
wynikami badań natężenia oświetlenia wykonanych przez Wykonawcę oraz oddzielnie przez
Zamawiającego.
4. W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy
następujące dokumenty:
 instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej,
 pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji (min 12 miesięcy, max. 60
miesięcy),
 szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania usterek oraz listę autoryzowanych
punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym
5. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 4 spowoduje odmowę odbioru sprzętu
przez Odbiorcę i przesunięcie terminu dostawy na późniejszy z winy Dostawcy.
6. Nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia Dostawca ustali z uprawnionym przedstawicielem
Odbiorcy.
7. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, tj.:
- dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego pod względem jakościowym - Odbiorca
zobowiązuje się zawiadomić Dostawcę o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od daty
dostawy, Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika
z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, wymienić reklamowany towar na wolny
od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie;
- niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia - w przypadku przekroczenia
przez Dostawcę terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt 1 o więcej niż 3 dni robocze,
Odbiorcy przysługuje prawo zakupu przedmiotu dostawy u innego Dostawcy. W
przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów będących skutkiem takiego opóźnienia,
Dostawca zostanie obciążony kwotą równoważną w stosunku do poniesionych strat
(przez kwotę równoważną należy rozumieć różnicę kosztów poniesionych przy realizacji
opóźnionej dostawy u innego Dostawcy a wartością dostawy wynikającą z ceny
przedmiotu zamówienia).

§4
1. Dostawca udziela pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ......... miesięcy. (nie mniej niż
12 miesięcy, max. 60 miesięcy) /zgodnie z pkt 2 złożonej Oferty/. Szczegóły wzmiankowanej gwarancji
określa Karta Gwarancyjna, która zostanie dostarczona Odbiorcy w dniu dostawy sprzętu, zgodnie z § 3
ust. 4 tiret 2 niniejszej umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty
odbioru przedmiotu zamówienia.
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2. Odbiorca może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
reklamował wady przed upływem tego terminu.
3. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia usterek ujawnionych w
trakcie użytkowania. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
4. Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 2
nieefektywnych naprawach tego samego elementu.
5. Wykonawca deklaruje dostępność części zamiennych przez okres ........... lat (min. 10 lat, max. 40 lat)
/zgodnie z pkt 3 złożonej Oferty/

§5
4. Wykonawca oświadcza, że ….. % zakresu dostaw objętych niniejszą umową wykona nakładem własnym
(bez podwykonawstwa).
5. Wykonawca zrealizuje siłami własnymi następujący zakres: .............................................................
6. Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców następującą część zamówienia (podać nazwę
Podwykonawcy wraz z adresem oraz zakres): ........................................ /ust. 5 i 6 umowy w zależności
od deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu Oferta stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ/.
7. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w realizacji umowy przez dalszych
Podwykonawców.

§6
1. Ze strony Odbiorcy osobą odpowiedzialną za odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu umowy jest
................................................................. .
2. Osoba ze strony Odbiorcy przeprowadzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
……………………………..…..
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Dostawcy jest ......................................................
4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienie jest podpisany i zaakceptowany
protokół zdawczo-odbiorczy.
5. Wynagrodzenie określone w § 2 płatne będzie w terminie .......... (min. 14 dni, max. 30 dni) dni od daty
doręczenia kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury pod ustalony przez strony adres, na konto
wskazane na fakturze. /zgodnie z pkt w ofercie/
6. W przypadku niedoręczenia faktury pod właściwy adres bądź doręczenia niekompletnej, termin wydłuży
się proporcjonalnie.
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§7
1. Umowa obowiązuje na czas określony 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ...................
do dnia .................................
2. Umowa wygasa z chwilą wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 lub z upływem czasu, na
który została zawarta.

§8
1. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem:
a) zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,
b) zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby
itp.).
2. Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone przez Dostawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.

§9
1. Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych:
Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:
 za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca
– w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
 za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca
– w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
 za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 3 dni robocze – 5 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot dostawy. W przypadku zwłoki dłuższej niż 3 dni robocze Odbiorca
skorzysta z uprawnienia określonego w § 3 ust. 7 umowy.
 za opóźnienie w zakresie zaoferowanego czasu reakcji – 5 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot dostawy za każdą godzinę opóźnienia
Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną:
 za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca
– w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu
Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w § 8 ust. 1.
3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Odbiorcy kar umownych z faktury za przedmiot
umowy.
§ 10
Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu
cywilnego a ponadto odbiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
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 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
 Dostawca nie rozpoczął wykonywania umowy
nie kontynuuje go pomimo wezwania Odbiorcy na piśmie,

bez

uzasadnionych

przyczyn

oraz

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach (z wyjątkiem tiretu pierwszego). W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11
Dostawca bez pisemnej zgody Odbiorcy nie ma prawa dokonywać obrotu wierzytelnościami wynikającymi
z niniejszej umowy.

§ 12
W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, stronami umowy pozostają Dostawca i
Odbiorca. Rozliczenia pomiędzy Dostawcą i podwykonawcą pozostają w gestii Dostawcy.

§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwych rzeczowo sądów powszechnych.

§ 14
1. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w
Toszku przy ul. Gliwickiej 5, tel. +48 (32) 233 41 12 (centrala), email: info@szpitaltoszek.pl,
www.szpitaltoszek.pl
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@szpitaltoszek.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
dostępne są w internecie.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego nr 7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca
konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu
współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik –
Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!
4) Oznacza to, że dane będą przetwarzane:
a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
b) Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych
określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego.
Podstawowymi aktami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
 Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679),
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 Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).
5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi
pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą
ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szpitala
Psychiatrycznego.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania
w zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

§ 15
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dostawcy
i dwa egzemplarze dla Odbiorcy.

Dostawca:

Odbiorca:

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

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

UWAGA:
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – Formularz cenowy, który jest równoważny z załącznikiem nr 2 do
SIWZ w zakresie danego pakietu oraz załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna który jest równoważny z załącznikiem
nr 3 do SIWZ w zakresie danego pakietu.
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