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Znak postępowania: SANUS.5.2019 
 
 
Zamawiający: 
 
SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5 
Telefon/fax: 15 843 14 18, 15 843 14 17 
e-mail: przychodnia@stalowa-wola.com.pl 

 
 
 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się 

ustawy Prawo zamówień publicznych  
 
 

„Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego 
badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez 

Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.”  
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Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1 Zamawiającym jest: 
 
SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5 
Telefon/fax: 15 843 14 18, 15 843 14 17 
e-mail: przychodnia@stalowa-wola.com.pl 
 
1.2 Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.). Wartość zamówienia przekracza wartość 50 tys. PLN netto,  
tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) 
1.3 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami. 
 

Rozdział 2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Zakup infrastruktury do 
prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego 
wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach: 
 
2.1.1. Część I – Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem rezonansu 3T 

Parametry techniczne określone są w załączniku nr 5 do Instrukcji dla wykonawców 

Lp Asortyment Ilość 

1. Rezonans Magnetyczny 3T  szt. 1 

2. Agregat wody lodowej szt. 1 

3. Klatka Faradaya szt. 1 

4. Centrala Klimatyzacyjna szt. 1 

5. Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zadania szt. 1 

Wykonanie prac adaptacyjnych związanych z przygotowaniem pomieszczeń do montażu po stronie 

Zamawiającego. 

Przez instalację i uruchomienie Zamawiający rozumie w szczególności: 
1. rozpakowanie, zainstalowanie, wyregulowanie, a także wyskalowanie / kalibrację aparatury,  
2. przeszkolenie pracowników – zgodnie z wymogami podanymi w Załączniku nr 5 
3. wykonanie wymaganych testów wszystkich systemów oraz przekazanie ich wyników, uruchomienie 

 i przygotowanie zamawianego wyposażenia w gotowości do użytkowania u Zamawiającego 
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Ad. 5. 

Udzielenie pożyczki w wysokości łącznej ceny ofertowej brutto wynikającej z kosztorysu ofertowego na 

poniższych warunkach: 

1. Podana w zdaniu wprowadzającym wysokość pożyczki jest maksymalną kwotą i będzie 
uzależniona od bieżących potrzeb/możliwości finansowych Zamawiającego; w szczególności 
może ona ulec zmniejszeniu; 

2. Raty kapitałowe i odsetkowe z zaciągniętej pożyczki spłacane są zgodnie z założonym 
harmonogramem; odsetki naliczane są od wysokości faktycznie uruchomionej i niespłaconej 
pożyczki.  

3. Uruchomienie pożyczki i postawienie do dyspozycji Zamawiającemu wnioskowanej kwoty 
pożyczki nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego w terminie do 2 dni 
roboczych. 

4. Spłata kwoty głównej wraz z wynagrodzeniem Wykonawcy nastąpi w 84  ratach miesięcznych 
z okresem karencji spłaty kapitału - 3 miesiące 

5. Koszty związane z usługą (np. z prowadzeniem rachunku oraz wszelkie opłaty związane 
 z obsługą) Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować  
i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest niepodwyższana przez cały okres 
wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w umowie.  

6. Nie dopuszcza się pobierania prowizji związanej z realizacją zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowej wcześniejszej spłaty możliwej w dacie 
płatności rat – częściowej lub w całości – kwoty zadłużenia - bez dodatkowych kosztów i opłat 
z tego tytułu po stronie Zamawiającego. 

8. W razie wcześniejszej spłaty zostanie ustalony nowy harmonogram spłaty. 

9. Oprocentowanie pożyczki – zmienne, obliczane dla każdego miesiąca okresu odsetkowego 
 w oparciu o jednomiesięczny wskaźnik WIBOR, powiększony o wskazaną w ofercie marżę 
Wykonawcy, która nie zostanie podwyższona w okresie obowiązywania umowy.  

10. Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga dochowania dodatkowych odrębnych procedur 
wynikających z ustawy o działalności leczniczej.  

11. Cena ofertowa obliczona na potrzeby oceny ofert zakłada maksymalne zobowiązanie 
Zamawiającego i Wykonawcy w odniesieniu do pożyczki. Cenę oferty stanowią wszystkie 
koszty obsługi pożyczki w wysokości odpowiadającej opisanym w pkt. 3 elementom 
składowym ceny ofertowej  

12. Zamawiający na prośbę udostępni dokumenty finansowe celem przygotowania przez 
Wykonawców oferty. Dokumenty zostaną udostępnione po weryfikacji spełnienia przez 
składającego zapytanie warunków udziału w postępowaniu i podpisaniu klauzuli poufności.  

13. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie weksla (weksla in blanco) jako zabezpieczenie 
spłaty zakupionych urządzeń. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności  
w postaci poręczenia organu założycielskiego.  
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15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności 
wynikających z umowy w postaci cesji wierzytelności z kontraktu zawartego przez 
Zamawiającego z NFZ. 

16. Zamawiający ubezpieczy sprzęt na okres umowy z Wykonawcą. 

17. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania cesji z umowy ubezpieczenia na Wykonawcę. 

18. Zamawiający oświadcza, iż nie posiada zaległości i nie zalega z opłacaniem podatków  
i składek do ZUS i urzędu skarbowego. 

19. Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego na 
urządzeniu oraz dobrowolnego poddania się egzekucji na podstawie art 777 k.p.c. Koszt 
ustanowienia zabezpieczeń pokrywa Zamawiający. 

2.1.2. Część II – Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu RTG 

Parametry techniczne określone są w załączniku nr 6a i/lub 6b do Instrukcji dla wykonawców 

Lp Asortyment Ilość 

1. Aparat RTG szt. 1 

2. Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zadania szt. 1 

Wykonanie prac adaptacyjnych związanych z przygotowaniem pomieszczeń do montażu po stronie 

Zamawiającego 

Przez instalację i uruchomienie Zamawiający rozumie w szczególności: 
1. rozpakowanie, zainstalowanie, wyregulowanie, a także wyskalowanie / kalibrację aparatury,  
2. przeszkolenie pracowników – zgodnie z wymogami podanymi w Załączniku nr 6a lub 6b 
3. wykonanie wymaganych testów wszystkich systemów oraz przekazanie ich wyników, uruchomienie  

i przygotowanie zamawianego wyposażenia w gotowości do użytkowania u Zamawiającego 
Ad. 2. 

Udzielenie pożyczki w wysokości łącznej ceny ofertowej brutto wynikającej z kosztorysu ofertowego na 

poniższych warunkach: 

1. Podana w zdaniu wprowadzającym wysokość pożyczki jest maksymalną kwotą i będzie 
uzależniona od bieżących potrzeb/możliwości finansowych Zamawiającego;  
w szczególności może ona ulec zmniejszeniu; 

2. Raty kapitałowe i odsetkowe z zaciągniętej pożyczki spłacane są zgodnie z założonym 
harmonogramem; odsetki naliczane są od wysokości faktycznie uruchomionej i niespłaconej 
pożyczki.  

3. Uruchomienie pożyczki i postawienie do dyspozycji Zamawiającemu wnioskowanej kwoty 
pożyczki nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego w terminie do 2 dni 
roboczych 

4. Spłata kwoty głównej wraz z wynagrodzeniem Wykonawcy nastąpi w 84  ratach miesięcznych 
z okresem karencji spłaty kapitału - 3 miesiące 
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5. Koszty związane z usługą (np. z prowadzeniem rachunku oraz wszelkie opłaty związane  
z obsługą) Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować  
i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest niepodwyższana przez cały okres 
wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w umowie.  

6. Nie dopuszcza się pobierania prowizji związanej z realizacją zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowej wcześniejszej spłaty możliwej w dacie 
płatności rat – częściowej lub w całości – kwoty zadłużenia - bez dodatkowych kosztów i opłat 
z tego tytułu po stronie Zamawiającego. 

8. W razie wcześniejszej spłaty zostanie ustalony nowy harmonogram spłaty. 

9. Oprocentowanie pożyczki – zmienne, obliczane dla każdego miesiąca okresu odsetkowego  
w oparciu o jednomiesięczny wskaźnik WIBOR, powiększony o wskazaną w ofercie marżę 
Wykonawcy, która nie zostanie podwyższona w okresie obowiązywania umowy.  

10. Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga dochowania dodatkowych odrębnych procedur 
wynikających z ustawy o działalności leczniczej.  

11. Cena ofertowa obliczona na potrzeby oceny ofert zakłada maksymalne zobowiązanie 
Zamawiającego i Wykonawcy w odniesieniu do pożyczki. Cenę oferty stanowią wszystkie 
koszty obsługi pożyczki w wysokości odpowiadającej opisanym w pkt. 3 elementom 
składowym ceny ofertowej  

12. Zamawiający na prośbę udostępni dokumenty finansowe celem przygotowania przez 
Wykonawców oferty. Dokumenty zostaną udostępnione po weryfikacji spełnienia przez 
składającego zapytanie warunków udziału w postępowaniu i podpisaniu klauzuli poufności.  

13. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie weksla (weksla in blanco) jako zabezpieczenie 
spłaty zakupionych urządzeń. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności  
w postaci poręczenia organu założycielskiego.  

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności 
wynikających z umowy w postaci cesji wierzytelności z kontraktu zawartego przez 
Zamawiającego z NFZ. 

16. Zamawiający ubezpieczy sprzęt na okres umowy z Wykonawcą. 

17. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania cesji z umowy ubezpieczenia na Wykonawcę. 

18. Zamawiający oświadcza, iż nie posiada zaległości i nie zalega z opłacaniem podatków  
i składek do ZUS i urzędu skarbowego. 

19. Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego na 
urządzeniu oraz dobrowolnego poddania się egzekucji na podstawie art 777 k.p.c. Koszt 
ustanowienia zabezpieczeń pokrywa Zamawiający. 

2.2.  Równoważność materiałów:  
W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów  
lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 
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2.2.1.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), 
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. 
2.2.3. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe                
i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego                
i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 
2.2.4. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie 
wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy 
produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej 
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub 
urządzenia. 
2.2.5. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów                          
i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane                    
w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, 
strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 
 
2.3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
CPV 33113000-5 - Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 
CPV 33111000-1 - Aparatura rentgenowska 
CPV 42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne  
CPV 42992100-7 - Klatka Faradaya  
 

Rozdział 3 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 31.10.2019  r.   
  

Rozdział 4 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, potwierdzający spełnienie warunków 
dotyczących  
 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca złoży 
oświadczenie (wzór załącznik nr 2 do instrukcji) 
 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca złoży 
oświadczenie (wzór załącznik nr 2 do instrukcji) 
 
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca złoży 
oświadczenie (wzór załącznik nr  2 do instrukcji) 
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4.2.  Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  
 

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. Wykonawca złoży 
oświadczenie  (wzór załącznik nr 2  do instrukcji) 

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. Wykonawca 
złoży oświadczenie (wzór załącznik nr  2 do instrukcji) 

3) Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. Wykonawca 
złoży oświadczenie (wzór załącznik nr  2 do instrukcji) 

 

Rozdział 5 
PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, NA POTWIERDZENIE 

OKOLICZNOŚCI O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (DOTYCZY WSZYSTKICH WYKONAWCÓW). 

 
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w nw. okolicznościach:  
 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 
2 ) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-
309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60                    
i 1051), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769); 
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej                    
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                        
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba  
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego                  
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie 
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu                
o udzielenie zamówienia; 
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, 
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy                             
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału                               
w postępowaniu; 
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9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.               
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
13) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.   
z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 
 w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260                   
i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 
14) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 
15) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
16) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,                        
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
17) Wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, 
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 
18) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 
19) Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 
20) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
21) Wykonawcy są powiązani  z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo przy czym przez powiązania kapitałowe 
i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
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zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 
na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli 
 
5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

Wykonawca jest obowiązany złożyć następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 Instrukcji  
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia  

 

Rozdział 6  
WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ ORAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ, ŻE NIE PODLEGA 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1do Instrukcji ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz  o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Instrukcji  
zał. nr 2 i zał. nr 3 każdego wykonawcy/podwykonawcy w ofercie. 

3) Parametry techniczne urządzeń zgodnie z załącznikiem 5 i/lub 6a i/lub 6b 
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 
5) inne dokumenty (jeżeli dotyczy) 

           

Rozdział 7 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 
7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 

elektroniczną lub pocztą tradycyjną.  
7.3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do 
wykluczenia, pełnomocnictw oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego 

7.4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający 
będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie, za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.  

7.5. Zaleca się aby wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego dotycząca postępowania była 
oznaczona znakiem i nazwą postępowania i kierowana: 

1) pisemnie na adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5 
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:  przychodnia@stalowa-wola.com.pl 
7.6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
- Zbigniew Gola (Tel. 0-607 283 595) 
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Rozdział 8 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
8.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
8.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdział 9 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
9.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
9.3. Zaleca się aby oferta została złożona na formularzu ofertowym dołączonym do Instrukcji. Wykonawca może 
zmienić formę graficzną wzorów załączników do Instrukcji  oraz innych druków Zamawiającego, ale treść zawarta 
we wzorach nie może ulec zmianie. 
9.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy                     
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa. Oferta podpisana przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga dołączenia do oferty właściwego pełnomocnictwa 
wskazującego jednoznacznie uprawnienie do podpisywania oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 
9.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
9.6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. 
9.7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których mowa  
w Instrukcji. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i powinny być 
parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 
9.8. Zaleca się aby strony oferty były trwale spięte i kolejno ponumerowane. 
9.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9.10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9.11. Oferta musi zawierać:  
a)  formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 
b)  oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI Instrukcji,  
c)  pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 
d)  inne dokumenty (jeżeli dotyczy), np.: porozumienie, umowy, oświadczenia o współpracy itp. 
9.12. Zaleca się aby ofertę umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 
oznaczonej napisem: „Oferta dla zadania pn.  Zakup infrastruktury do prac B+R” – część nr ….  
9.13.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego zawiadomienia według takich samych zasad, jak przy wprowadzaniu zmian, z napisem na 
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty  
z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 
 

Rozdział 10 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
10.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 i 6  należy złożyć w terminie do dnia  
1.07.2019 do godziny 18.00 w SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska 
Polskiego 5. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 
 
10.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty  
w miejsce wskazane w pkt 10.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 
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10.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.07.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.  
 
10.4.  Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
 
10.5.  Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 10.1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom 
po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu składania ofert 
zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 
 

Rozdział 11 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
11.1.Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1  do Instrukcji.  
 
11.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie,  
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje.  
 
11.3.Ceny podane w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w dokumentacji. 
 
11.4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 

Rozdział 12 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z 

PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

 
12.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert zgodnie z poniższymi tabelami:  
 
Część I – Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem rezonansu 3T 
    

l.p 
Nazwa 

kryterium 
Opis Waga Sposób oceny 

1 Cena 
oferty  

Cena oferty (z podatkiem VAT) za 
realizację przedmiotu zamówienia, 
na którą powinny składać się 
wszelkie koszty ponoszone przez 
Wykonawcę 

 
70% = 70 
pkt 

 matematyczny: 
 
najniższa zaoferowana cena  
……………………………..  x 70 
cena oferty badanej 

2 Jakość 
oferty  

Za jakość oferty można uzyskać 
max. 76 punktów  

 
30% = 30 
pkt 

 matematyczny: 
 
najniższa zaoferowana jakość  
……………………………..  x 30 
jakość oferty badanej 

          
Część II – Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu RTG 
    

l.p 
Nazwa 

kryterium 
Opis Waga Sposób oceny 

1 Cena 
oferty  

Cena oferty (z podatkiem VAT) za 
realizację przedmiotu zamówienia, 
na którą powinny składać się 
wszelkie koszty ponoszone przez 
Wykonawcę 

 
100%= 100 
pkt 

 matematyczny: 
 
najniższa zaoferowana cena  
……………………………..  x 100 
cena oferty badanej 
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12.2. Łączna liczba przyznanych punktów będzie stanowiła sumę punktów przyznanych  
w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 
 
12.3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów  
Uzyskana liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. 
 

Rozdział 13 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 
13.1 Istotne Postanowienia Umowy stanowią Załącznik nr 4 do Instrukcji.  
13.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa,  
13.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach i na warunkach określonych we wzorze umowy  

Rozdział 14  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
14.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części 
zamówienia lub na wszystkie części zamówienia  zgodnie z opisem zawartym Rozdziale 2 Instrukcji.  
14.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych zgodnie z opisem zawartym Rozdziale 2 Instrukcji 
bez pozycji „Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zadania” 
14.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
14.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz 
warunki dokonania takich zmian zostały określone we wzorze umowy  
14.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
14.6. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 
14.7. Zamawiający nie wymaga, aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. 

 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  - 
wypełniając  formularz  ofertowy,  jak  również  inne  dokumenty powołujące  się na „Wykonawcę”  
(w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy”) należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie ich pełnomocnika. 

14.8. Potencjał podmiotu trzeciego: 

 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 
musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie 
wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).  

 Pełnomocnictwo opatrzone podpisem (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza) musi zostać dołączone do oferty. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
powinno: 
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- precyzować zakres umocowania,  
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego 
dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo 
indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na 
dokumencie pełnomocnictwa). 

 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 
 o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem że zał. Nr 3 do Instrukcji powinien być podpisany przez 
wszystkich Wykonawców. 

14.9. Na etapie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do złożenia dodatkowych 
dokumentów lub wyjaśnień 
 

Rozdział 15 
ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI 

15.1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wzór 
15.2. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udział w postępowaniu 
15.3. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  
15.4. Załącznik nr 4 Wzór umowy 
15.5. Załącznik nr 5 Parametry techniczne rezonansu 3T 
15.6. Załącznik nr 6a Parametry techniczne aparatu RTG analogowego - ucyfrowionego 
15.7. Załącznik nr 6b Parametry techniczne aparatu RTG cyfrowego 

 KLAUZULA INFORMACYJNA   RODO   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.,  
37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych  
do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych 
mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.” 
prowadzonym w trybie rozeznania w bazie konkurencyjności.  
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  ( wzór) 
 

O F E R T A 

..........................................................................     ................................................... 
/ nazwa i adres Wykonawcy, pieczęć firmy/                                                                                              / miejscowość, data/   
 
NIP:..................................................... 
 
Regon :................................................. 
 
Tel. :..................................................... 
 
Fax :..................................................... 
 
e-mail :................................................ 
 
    Zamawiający: 
 
       SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 

 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5 
       
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia współfinansowanego ze środków EFRR  
w stosunku do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.  
 

„Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu 
wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.”  

Oferuję/my  wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w Instrukcji dla Wykonawców, 
za łączną kwotę : 
 
Część I pn. Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem rezonansu 3T 
 

Lp Asortyment Cena netto Podatek VAT Cena Brutto 

1. Rezonans Magnetyczny 3T     

2. Agregat wody lodowej    

3. Klatka Faradaya    

4. Centrala Klimatyzacyjna    

5. Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zadania    

RAZEM POZYCJE 1 - 4    

RAZEM POZYCJE 1 - 5    
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Część II (załącznik 6a) pn. Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu RTG 
 

Lp Asortyment Cena netto Podatek VAT Cena Brutto 

1. Aparat RTG    

2. Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zadania    

RAZEM POZYCJE 1 - 2    

 
 
Część II (załącznik 6b)  pn. Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu RTG 
 

Lp Asortyment Cena netto Podatek VAT Cena Brutto 

1. Aparat RTG    

2. Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zadania    

RAZEM POZYCJE 1 - 2    

 
Oświadczamy że : 

1. Zamówienie zrealizujemy w terminie wymaganym przez Zamawiającego określonym w Instrukcji dla 

wykonawców tj. do 31.10.2019  roku  

2. Udzielamy gwarancji jakości na okres: 

dla części I – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 

dla części II – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami w postępowaniu, nie wnosimy do nich zastrzeżeń  i w pełni je 

akceptujemy oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania  

zamówienia. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na czas 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

5. Projekt umowy wraz z załącznikami została przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do jej zawarcia na warunkach określonych w umowie w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

6. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału*/z udziałem* podwykonawcy/ów. 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: 
 
1)…………………………………część zamówienia…………………………………… 
  (nazwa podwykonawcy) 
2)…………………………………część zamówienia………………………………… 
(nazwa podwykonawcy) 
Uwaga: Brak wpisu/skreślenia powyżej będzie rozumiany, że przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału 
podwykonawców.    
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7. Informuje, że wybór naszej oferty1 (wstawić X we właściwe pole): 

 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług: 

……………………………………- ………………………………………..zł netto 
(nazwa towaru/usługi)                                     (wartość bez kwoty podatku VAT) 
 
……………………………………- ………………………………………..zł netto 
(nazwa towaru/usługi)                                     (wartość bez kwoty podatku VAT) 
 
Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt. 7 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania 
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 
 
8.  Ofertę niniejszą składamy na …………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………… 
2. ……………………………… 

........................................................       
                       /podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do  

reprezentowania wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zgodnie z art. 91 ust.3 a ustawy Pzp , Wykonawca , składając ofertę , informuje Zamawiającego , czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
 u zamawiającego obowiązku podatkowego , wskazując nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania , oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku             
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Załącznik Nr 2 
 
      Zamawiający:  

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5 

Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 
Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków EFRR w stosunku 
do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania pn. „„Zakup infrastruktury do prac 
B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania 
zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.”  oświadczam/y, co 
następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Instrukcji dla 

Wykonawców i ogłoszeniu o zamówieniu tj.:  

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam/y, 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. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                           …………………………………… 

                    (podpis) 
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     Załącznik Nr 3 

 

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 

37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5 

Wykonawca: 
……………………………………………

………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 
……………………………………………

………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków EFRR  
w stosunku do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania pn. „Zakup 
infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy  
w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital 
Specjalistyczny Sp. z o.o.” oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt. 5.1. Instrukcji dla Wykonawców  

oraz pkt. 15 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR,                  

w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

                                                                                                                           

(podpis) 
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Załącznik Nr 4 
 
 

Wzór umowy Nr ……….. 
 

Zawartej w dniu....................   roku w Stalowej Woli pomiędzy:    
SANUS Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   z siedzibą 37-450 Stalowa Wola,  
ul. Wojska Polskiego 5, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000497721; 
NIP: 865-255-98-61, REGON: 181076267; kapitał zakładowy w wysokości 829 600,00 zł wpłacony w całości 
reprezentowanym przez: 
Pana Zbigniewa Golę Prezesa Zarządu  
 
a 
………………………, z siedzibą w……… ( - ) przy ul……   wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
 o numerze identyfikacyjnym NIP  , numerze REGON, kapitał zakładowy w wysokości  ……zł wpłacony  
w całości/części, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: 

albo 

………………………zamieszkałym/ą w ( - ) przy ul. ………….. przedsiębiorcą prowadzącym/ą 
działalność gospodarczą pod firmą …………………..  , z siedzibą w   ( ) przy ul……… , wpisanym/ą 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP 
……………… numerze REGON …………, zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia działalności gospodarczej  
lub umowy wielostronnej) 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z: 

- Instrukcją dla wykonawców z dnia 29 maja 2019 r. sygn. zam.: SANUS.5.2019 

- ofertą Wykonawcy 

stanowiącymi integralną część umowy, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację 
zadania pod nazwą: Dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach projektu pn. „Zakup infrastruktury  
do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania 
zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.” 
 
2. Projekt pn. „Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania 
bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital 
Specjalistyczny Sp. z o.o.”” jest realizowany w ramach Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka”, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – projekt nr RPPK.01.02.00-18-0023/18-00  
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3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr ……….. do oferty, który wraz z ofertą 
Wykonawcy i harmonogramem prac stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia 
musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą  
i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności. 
4. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. Ostateczny kształt projektu musi zostać zatwierdzony przez strony umowy. 
 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oraz montażu (obejmującego  m.in. dostarczenie do miejsca 
instalacji, rozpakowanie, zainstalowanie, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, 
uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania) - 
swoim staraniem i na swój koszt - przedmiotu umowy w terminach odpowiednio:  

a) zakup i dostarczenie zestawu ……………………………….. 

b) instalacja, montaż i uruchomienie, szkolenie personelu…………………………………. 

2. Pod pojęciem dostawy strony rozumieją dostawę do siedziby Zamawiającego, potwierdzoną przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, ofertą 
Wykonawcy z dnia …………r oraz załącznikiem nr ……………. – pozostającymi w dokumentacji Zamawiającego  
i stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do miejsca instalacji wskazanego przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości w trakcie i po wykonaniu prac mających na celu 
realizację przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji 
przedmiotu umowy. 

6.  Za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego pod kątem zgodności dostawy z umową, 
w tym pod kątem ilościowo-jakościowym odpowiada - ……………………………………………… lub osoba przez 
niego wskazana na etapie realizacji przedmiotu umowy, tel. ……………………………………………  

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie towarem nowym (nie był przedmiotem wystaw bądź 
prezentacji), kompletnym i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do podjęcia funkcji, do jakiej został 
zamówiony, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami 
eksploatacyjnymi) oraz, że charakteryzuje się wszystkimi parametrami wymienionymi w załączniku nr …..  
i określonymi w Ofercie Wykonawcy z dn. ....................................... 

8. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego dotyczącego  montażu, uruchomienia  
i szkolenia, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia. 

§ 3 

1. Zrealizowanie danego etapu przedmiotu umowy winno zostać każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru 
sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, co najmniej  
w odniesieniu do: 

1.1.odbioru dostawy ………………. 

1.2. odbioru końcowego ………………… 
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Data podpisania ostatniego z protokołów odbioru stanowi koniec biegu terminu, o którym mowa w zdaniu drugim 
w § 2 ust. 1 lit. b). 

2. Upoważnionymi przedstawicielami Stron umowy do kontaktów oraz dokonania odbioru przedmiotu umowy  
i podpisania protokołów odbioru, o których mowa w ust. 1 są: 

2.1. ze Strony Wykonawcy: …………………………………………………….…… 

2.2. ze Strony Zamawiającego: …………………………………… 

Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do uczestnictwa w każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 

3. W sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający może 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie urządzenia zgodnego z umową. Wyznaczenie 
dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych przewidzianych niniejszą umową.  

4. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – bez 
dodatkowego wezwania – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania we własnym zakresie dodatkowych prób, pomiarów  
i innych czynności mających na celu zbadanie (sprawdzenie) zgodności przedmiotu dostawy z umową.  

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z umową, Zamawiający może 
obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tytułu wykonania czynności określonych w ust. 5.  

7. W sytuacji określonej w ust. 5 i 6, po wyczerpaniu czynności określonych w ust. 3, Zamawiający może 
odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz rozwiązać umowę w trybie 
natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

8. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie i przekaże pełną 
dokumentację odbiorową.  

9. Jeżeli Zamawiający uzna, że dany etap realizacji został zakończony i nie będzie miał zastrzeżeń  
do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej - wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni. 

10. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 3-go dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

11. W czynnościach odbioru końcowego mogą uczestniczyć inne osoby niż wskazane w ust. 2. 

12. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  
w toku odbioru i zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad wraz z terminami 
wyznaczonymi na ich usunięcie. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości  
do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub ich wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania 
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. Usuniecie wad winno być stwierdzone 
protokolarnie. 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do dopełnienia wymogów w ramach udzielonej gwarancji w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym w przypadku, gdy uprawniony organ nie wyda zgody na użytkowanie Pracowni. 
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§ 4 

1. Maksymalna wartość zobowiązania za przedmiot umowy wynosi łącznie: ………………………zł brutto , 
w tym: 

a) ……………………..………... zł  

b) ……………………..………... zł  

……. 

2. Wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy, 
spełniającego wymagane przez Zamawiającego i deklarowane przez Wykonawcę cechy i warunki realizacji. 

3. W przypadku zwiększenia wartości poszczególnych elementów przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Z tytułu realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne 
przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie 30 dni (za dzień zapłaty rozumie się 
dzień wydania dyspozycji bankowej dokonany przez Zamawiającego) 

5. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe określone przepisami prawa. 

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 
zachowania procedur wynikających z ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity –  
Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.). 

7. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej 
obowiązującym prawem zbyć na osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczeń wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy.  

8. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy również udzielania pełnomocnictwa przez Wykonawcę, 
ustanowienia zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów 
w zakresie zarządzania płynnością. 

§ 5 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi 24 miesiące, natomiast z tytułu 
gwarancji wynosi 36 miesięcy 

2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego.  

3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera Oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część niniejszej 
umowy. 

4. W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególności z: obsługą serwisową, naprawami 
gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, dojazdami, 
zakwaterowaniem ponosi Wykonawca. 

5. Zrealizowane usługi serwisowe Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo odnotować co najmniej  
w paszporcie technicznym urządzenia. 

6. Przed upływem końca gwarancji (między 34 a 36 miesiącem gwarancji) Wykonawca zobowiązuje się do 
uzupełnienia helu, wymiany elementów eksploatacyjnych i części o znacznym zużyciu. 
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§ 6 

1. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania prac adaptacyjnych związanych z przygotowaniem pomieszczeń 
Pracowni zgodnie z uzgodnieniami z Wykonawcą. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę zgłoszeniem gotowości po ukończeniu prac adaptacyjnych w formie 
pisemnej 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w momencie rozwiązania umowy  
o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0023/18-00. 

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy dostawy, o ile nie zostaną załatwione w drodze negocjacji 
między stronami, poddane będą rozstrzygnięciu sądu właściwego wg siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności przy pomocy przeszkolonych oraz świadomych 
obowiązków i odpowiedzialności z tytułu naruszeń pracowników a także odpowiedzialności za ich działania jak za 
własne. 

4. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przewyższa wartość kary umownej, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości wskazanej w §4 ust.1. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary 
umowne za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego w terminie etapu umowy  
a dodatkowo: 

b) brak złożenia faktury z tytułu zakupu przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie do 14 dni od 
końcowego protokołu odbioru może skutkować naliczeniem kary w wysokości 1 % wartości umowy; 

c) za wskazanie w fakturze innej nazwy przedmiotu dostawy niż wskazana przez Zamawiającego                                     
(tj. ……………………….) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000 zł i dokona korekty faktury; 

d) za opóźnienie w wykonaniu montażu, uruchomienia przedmiotu umowy i szkolenia personelu lub 
bezusterkowego wykonania prac adaptacyjnych - Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne za 
każdy dzień zwłoki, w wysokości 1% wartości brutto umowy;  

e) za opóźnienie w usuwaniu wad przedmiotu zamówienia Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary 
umowne w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, jaki 
Zamawiający wyznaczył na ich usunięcie do chwili usunięcia wad; 

6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający może zostać 
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy a w przypadku 
rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu należą się kary umowne  
w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy. 

7. O naliczeniu kar umownych oraz rozwiązaniu umowy Strony informacje przekazują sobie pisemnie. 
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§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 

2. Umowę sporządzono w ……………… jednobrzmiących egzemplarzach, po……….. dla każdej ze stron. 
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