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1.

ZAMAWIAJĄCY
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1
tel. nr 22/67 09 143
Adres internetowy: www.spartanska.pl,
NIP 525-001-10-42, REGON 000-288-567

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp.
2.2 Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których
wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp tj. równowartości kwoty 221 000,00 EURO.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do rehabilitacji w wirtualnej
rzeczywistości i telerehabilitacji w podziale na 2 zadania.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo- cenowy
stanowiący załącznik nr 2A do SIWZ oraz Zestawienie parametrów technicznych
stanowiące załącznik nr 2B do SIWZ odrębnie dla poszczególnych zadań.
3.3 Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, na
potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy złożą wraz z ofertą oświadczenie, że
do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje produktów posiadających
świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP (według Załącznika nr 6 do SIWZ).
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odpowiednich dokumentów
potwierdzających to oświadczenie, na każdym etapie badania ofert, jak również w trakcie
realizacji umowy.
3.4 Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety
(oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.
3.5 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33196000-0 – Pomoce
medyczne.
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
4.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części – 2. Wykonawca może
złożyć ofertę na jedną lub więcej części, z tym że tylko jedną ofertę na daną część
zamówienia.
5.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 7 UPZP
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7 uPzp.
6. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW
7.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
7.2 Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi
w ofercie wskazać część (zakres zamówienia), którą wykonywać będzie rzeczywiście w
jego imieniu podwykonawca i podania firm podwykonawców.
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7.3

7.4

7.5

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz ofertowy. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy
wskazać w formularzu „nie dotyczy”. W przypadku niewskazania części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców,
przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez
Wykonawcę.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
8.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy.
8.2 Miejsce realizacji zamówienia: siedziba NIGRiR.
9.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY
9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o
których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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. poz. 553 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),
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 2),
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
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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, 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,
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 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), 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.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców wobec których nie zachodzą podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp – Zamawiający przewiduje
wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
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 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 2015 r. poz. 233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 9.2 pkt 2) lit. a) – c) i pkt 3), gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 9.2 pkt
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2) lit. a) – c), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia,
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 9.2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w ust. 9.2 pkt 2) lit. d),
b) w ust. 9.2 pkt 4),
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 9.2 pkt 7) i 9), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 9.2 pkt 10), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 9.2 pkt 11), jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 9.2 pkt 2) i 3) oraz 5) – 9) lub
ust. 9.3, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie ust. 9.5.
W przypadkach, o których mowa w ust. 9.2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
10.1 Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu:
1) Oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzór Oświadczenia –
załącznik nr 4 do SIWZ),
2) Zestawienie parametrów granicznych odrębne dla każdego zadania,
3) Karty katalogowe, ulotki informacyjne, potwierdzające zgodność z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego oraz numer katalogowy podany w formularzu
asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający
wymaga, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w
prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, której pozycji dotyczy
dokument,
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4) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na
terenie RP, a także, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty
potwierdzające to oświadczenie – sporządzone według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5 do SIWZ,
5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 1),
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega
wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 9 SIWZ).
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, tj. odpisu 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 na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy oraz dokumentów wskazanych w ust. 10.4 poniżej.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego:
1) Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego
autoryzowanego przedstawiciela (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych),
dopuszczający oferowane wyroby do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876).
Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 dotyczące Wykonawcy składane są w
oryginale.
Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 10, inne niż oświadczenia, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej
zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
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.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp,
przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (bez wezwania) oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
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11. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA
SIĘ
Z WYKONAWCAMI
11.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z zastrzeżeniem ust. 11.2.
11.2 Oferty wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową, o której mowa w art.
91 ust. 5 uPzp) składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W przypadku
oświadczeń i dokumentów składanych w trybie art. 26 ust. 1, 2, 2f uPzp oraz w przypadku
oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw składanych odpowiednio w trybie art. 26 ust.
3 i 3a uPzp, obowiązuje forma pisemna.
11.3 Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym:
a) numer telefonu: +48 (22) 670 91 43,
b) adres poczty elektronicznej: julita.skonieczna@spartanska.pl
11.4 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Julita Skonieczna.
11.5 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty 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.
11.6 We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać
numer postępowania i tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego.
11.7 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie
adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana
za skutecznie złożoną temu Wykonawcy.
11.8 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej
SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed
terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie
terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 6 września 2019 roku do godz.
1230 w wysokości:
dla zadania nr 1 - 8 500,00 zł (słownie: złotych osiem tysięcy pięćset groszy 00/100),
dla zadania nr 2 –2 500,00 zł (słownie: złotych dwa tysiące pięćset groszy 00/100).
12.2 Forma wpłaty wadium:
1) Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu, płatne na konto 24 2490 0005 0000 4600 8185 8973 w Alior Banku,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
2) Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy
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przed upływem terminu określonego w Rozdziale 12 ust. 12.1 nastąpi uznanie na
rachunku Zamawiającego.
3) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie
wówczas, gdy przed upływem terminu określonego w § 12 ust. 1 zostanie dostarczone
w oryginale do miejsca wskazanego w § 15 ust. 1. Powyższe wadium musi być
dostarczone w oddzielnej trwale zamkniętej kopercie oznaczonej: „Wadium do
postępowania nr 44/PN/2019/JS na: „Dostawę zestawu do rehabilitacji
kardiologicznej”.
4) Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer
przetargu, którego dotyczą i numer zadania.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
wskazany w ust. 12.2 pkt 1) lit. a).
6) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia
niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr
referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
b) określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub
poręczeniem,
c) kwotę gwarancji lub poręczenia,
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty
gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie
później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia
okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp,
7) Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp.
12.3 W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota
wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli
wysokość wniesionego wadium będzie nisza niż suma wynikająca z poszczególnych części
zamówienia, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej
wysokości.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
14.1 Oferta winna zawierać:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
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2) wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo – cenowy (załącznik nr 2A do
SIWZ),
3) wypełniony i podpisany załącznik nr 2B – Zestawienie parametrów granicznych,
4) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 10.1 pkt 1,
5) Karty katalogowe, ulotki informacyjne, potwierdzające zgodność z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego oraz numer katalogowy podany w formularzu
asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający
wymaga, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w
prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, której pozycji dotyczy dokument,
6) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada dokumenty dopuszczające produkty stanowiące
przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP, a także, iż na każde żądanie
Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające to oświadczenie – sporządzone
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,
7) dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę.
8) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia − pełnomocnictwo (w oryginale), które musi zawierać w
szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. W
przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony
notarialnie. Korespondencja dotycząca postępowania przekazywana będzie do
pełnomocnika,
9) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginał pełnomocnictwa
− w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony
notarialnie − określający jego zakres. Pełnomocnik posługujący się pełnomocnictwem
ma obowiązek złożyć wraz pełnomocnictwem dokument, z którego wynika
uprawnienie osób, które udzieliły pełnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy
udzielającego
pełnomocnictwa.
Korespondencja
dotycząca
postępowania
przekazywana będzie do pełnomocnika.
14.2 Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby
Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz zawarcia umowy.
14.3 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
14.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia, z zastrzeżeniem
Rozdziału 4 SIWZ.
14.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w formie pisemnej
na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia
śladów, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski.
14.6 Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i
parafowana, a w Formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno
ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. Wykonawca może nie
podpisywać czystych stron.
14.7 Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 14.11.
14.8 Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane
przez Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia.
14.9 Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
14.10 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez
Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą
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formularzom określonym przez Zamawiającego.
14.11 Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacje te winny
być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych
informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić
ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek
oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
14.12 Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia oferty niezabezpieczonej w opakowaniu
kurierskim (koperta kurierska). Oferta musi być umieszczona w zamkniętej,
nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta przetargowa:
„Dostawa systemu do rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości i telerehabilitacji w
podziale na zadania”
Nr postępowania: 44/PN/2019/JS
Nie otwierać przed terminem: 05.09.2019 r. godz. 1300
oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się
odcisk pieczęci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten sposób
nie będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący
nazwy przedmiotowego postępowania może być przyczyną otwarcia oferty przed
terminem określonym w Rozdziale 15 ust. 15.4.
14.13 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić złożoną przez siebie
ofertę. Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem „Zmiana oferty” według
zasad przewidzianych w ust. 12. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
14.14 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie
ofertę. Ofertę wycofać może/gą jedynie osoba/y należycie umocowane. W trakcie otwarcia
ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy wycofanie, takie oferty zostaną odesłane
Wykonawcom na ich wniosek. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić
jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
14.15 Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.16 W celu przeliczenia na PLN wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,
w oświadczeniach i dokumentach, których złożenia żądał Zamawiający w Rozdziale 10
SIWZ, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na
dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23
września 2002 roku w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów
walutowych (Dz. Urz. NBP. z dnia 29 września 2002 roku z późn. zm.).
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
NIGRiR 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1 – Kancelaria w budynku głównym.
15.2 Termin składania ofert upływa 6 września 2019 roku o godzinie 1230.
15.3 Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:
NIGRiR 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1 – budynek nr 4, pokój 24.
15.4 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 września 2019 roku o godz. 1300.
15.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
15.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
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warunków płatności zawartych w ofertach.
15.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
www.spartanska.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
16.1 Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (dla
Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej). Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto.
16.2 Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) musi
być całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia.
16.3 Cenę oferty, o której mowa w ust. 16.2 należy obliczyć jako sumę iloczynów ilości
jednostkowych przez właściwą asortymentowi cenę jednostkową brutto (zaokrąglona do
dwóch miejsc po przecinku), zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym
stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ.
16.4 Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
16.5 Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
16.6 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.
16.7 Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki, żeby
wybór jego oferty gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia każdej z pozycji.
16.8 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
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.
17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY
18.1 Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są:
Dotyczy zadań nr 1-2
Lp.
1. Cena brutto oferty

Kryterium

Ranga
100%

18.2 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.
W kryterium nr 1 – „Cena brutto oferty” maksymalną liczbę punktów, tj. 100 otrzyma
oferta z najniższą ceną brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z
przeliczeń arytmetycznych, zgodnie z poniższym wzorem:
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C= Cmin/Cob x R
gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
R – ranga
18.3 W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch
miejsc po przecinku.
18.4 Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w
kryteriów wynosi 100 pkt.
18.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która otrzyma najwyższą
liczbę punktów.
19. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
20.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności:
1) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty,
2) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni
zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
20.2 Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 20.1 pkt 1) – 2), przez Wykonawcę,
którego oferta została wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed
podpisaniem umowy, Zamawiający potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp).
21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
22.1 Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
22.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały
przewidziane w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
23. ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
(RODO) INFORMUJEMY, ŻE:
23.1 administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,
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23.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl,
23.3 Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego,
23.4 Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku
z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp),
23.5 Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich
danych osobowych w siedzibie administratora.
24. DODATKOWO ZGODNIE Z ART. 13 UST. 2 RODO INFORMUJEMY, ŻE:
24.1 Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy,
24.2 przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
24.3 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
24.4 administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.
25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
25.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
25.2 Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu.
25.3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 uPzp.
25.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane
są w art. 198a-198g uPzp.
26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 2A
Zestawienie parametrów granicznych – załącznik nr 2B
Istotne postanowienia umowy – załączniki nr 3
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5
Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
.................................., dnia ...............................

1.

INFORMACJE O WYKONAWCY

1) Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres Wykonawcy (siedziba)
NIP .......................................................................... REGON ....................................................................................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………................................................
tel. ........................................................................................... fax ............................................................................................
e-mail .................................................................................... www ..................................................... (jeżeli posiada)
województwo ................................................................... powiat .....................................................................................
w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)1:
Pełnomocnik Konsorcjum:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba)
NIP ..................................................................................... REGON .........................................................................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) ………………………………….................................................
tel. ........................................................................................... fax ............................................................................................
e-mail .................................................................................... www ..................................................... (jeżeli posiada)
województwo ................................................................... powiat .....................................................................................
Uczestnik Konsorcjum:…………………………………………………………………………………………………………..
nazwa Wykonawcy

1

Należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres Wykonawcy (siedziba)
NIP ..................................................................................... REGON .........................................................................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) ………………………………….................................................
tel. ........................................................................................... fax ............................................................................................
e-mail .................................................................................... www ..................................................... (jeżeli posiada)
województwo ................................................................... powiat .....................................................................................
2) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
nazwa
……………………………………………………………………………………………………….............................................
numer telefonu:
numer faksu:
adres poczty elektronicznej:

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

2. PRZEDMIOT OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawę systemu do rehabilitacji w wirtualnej
rzeczywistości i telerehabilitacji w podziale na zadania” – sprawa nr 44/PN/2019/JS, my
niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie:
ZADANIE NR 1
za cenę całkowitą brutto …………………

zł, zgodnie z załączonym Formularzem

asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
w tym podatek VAT w wysokości ……%
ZADANIE NR 2
za cenę całkowitą brutto …………………

zł, zgodnie z załączonym Formularzem

asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
w tym podatek VAT w wysokości ……%
2. Oświadczamy, że dostawa towaru nastąpi maksymalnie w terminie do dnia 17 września
2019 roku.
3. Oświadczamy, że2:
1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
2

Stwierdzenie nieprawdziwe skreślić
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2) wybór naszej oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego:
................................................................................................................................................

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego, wartość bez kwoty podatku

4. Ponadto oświadczamy, że jesteśmy3:
1) mikro przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <10 osób, a roczny obrót lub roczna suma
bilansowa wynosi < 2 mln euro,
2) małym przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <50 osób, a roczny obrót lub roczna suma
bilansowa wynosi < 10 mln euro,
3) średnim przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <250 osób, a roczny obrót wynosi < 50 mln euro
lub roczna suma bilansowa wynosi < 43 mln euro.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z
załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią
załącznik nr 3 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.5
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ………6 (minimum 12 miesięcy)
miesięcy od daty dostawy, że dostarczony asortyment jest dobrej jakości i wolny od wad. W
razie stwierdzenia wady dostarczonego asortymentu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca
zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany asortymentu na wolny od wad – w terminie 7
dni roboczych od otrzymania reklamacji. Dostarczenie asortymentu wolnego od wad nastąpi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Osoby uprawnione do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze
strony Wykonawcy: p. ……………., tel. ……………………., e-mail ………………………. .
10. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46
uPzp, na następujący rachunek bankowy ………………..………….………………………..……………
11. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46
uPzp, na następujący rachunek bankowy ………………..………….………………………..……………7
12. W przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej
strony będzie …………………………………..……..

3

Stwierdzenia nieprawdziwe skreślić
Rozporządzenie 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)
5 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).
6 W przypadku niewpisania okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny
okres gwarancji.
7 Jeżeli tak, należy wpisać nr rachunku, na który dokonano wpłaty
8 Niepotrzebne skreślić
9
Niepotrzebne skreślić
4
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13. Deklarujemy 60 dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
14. Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy
podwykonawcom8.
15. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom część zamówienia:
Część zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

16. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
17. Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp9:
1) żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
2) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach,
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności
innym uczestnikom postępowania.
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania
ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie
została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i
dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
18. Oferta została złożona na …….. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr
………………… do ……………………..
19. Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów:
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)
a) .................................................................................................. Załącznik nr ............
b) .................................................................................................. Załącznik nr ............

……….............................................................
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2B do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
ZADANIE NR 1
Lp.

PARAMETR GRANICZNY

WARUNEK

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
OPIS OFEROWANEGO
PARAMETRU

URZĄDZENIE DO REHABILITACJI KOŃCZYNY GÓRNEJ Z BIOFEEDBACKIEM
1.

Nazwa i typ urządzenia

PODAĆ

2.

Producent/kraj

PODAĆ

3.
4.

Rok produkcji
Urządzenie fabrycznie nowe
Charakterystyka urządzenia: Kolumna z systemem
jezdnym z zamocowanym do niej monitorem oraz
klawiaturą, Mechanizm oparty o systemy linek
prowadzący kończyny górne zsynchronizowany z
oprogramowaniem
Możliwość dostosowania odciążenia każdej z
kończyn indywidualnie w zależności od potrzeb
pacjenta
Oprogramowanie umożliwiające ćwiczenia oraz
ocenę funkcjonalną kończyn górnych
Możliwość wykonywania ruchu w przestrzeni 3D
Biofeedback w czasie rzeczywistym, oparty o
informację wizualną i dźwiękową
Możliwość prowadzenia terapii interaktywnej w
rzeczywistości wirtualnej
Możliwość prowadzenia treningu uni- i
bilateralnego za pomocą urządzenia
Możliwość prowadzenia ćwiczeń: biernych
(urządzenie prowadzi ruch pasywny kończyny
górnej), czynnych oraz interaktywnych
Dostosowywanie poziomu trudności ćwiczeń do
indywidualnych możliwości pacjenta
Możliwość prowadzenia terapii w każdym etapie
rehabilitacji w tym pacjentów leżących
Podsumowanie wyników po każdej sesji
terapeutycznej
Ćwiczenia funkcjonalne oraz trening w ramach
koordynacji wzrokowo- ruchowej
Ustawienie urządzenia nad głową pacjenta
Możliwość wykorzystania dodatkowych
rzeczywistych przedmiotów w trakcie wirtualnego
treningu
Możliwość ćwiczeń zarówno przodem jak i tyłem do
urządzenia
Możliwość doposażenia o moduł wirtualnej
rzeczywistości z wykorzystaniem gogli 3D
GWARANCJA

PODAĆ
TAK

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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21. Gwarancja 24 miesiące
Serwis autoryzowany na terenie Polski (załączyć
22.
autoryzację wystawioną przez producenta)
Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte
23.
zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48h
Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych
24. powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie
więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu
Gwarancja sprzedaży części zamiennych i
25. dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej
niż 10 lat
Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla
26.
personelu medycznego w cenie oferty
Instrukcje obsługi do urządzenia w języku polskim
27.
dostarczone przy dostawie – 2 szt.

TAK
TAK, ZAŁĄCZYĆ
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

ZESTAW RĘKAWIC DO AKTYWNEJ REHABILITACJI RĘKI Z WYPOSAŻENIEM, OPROGRAMOWANIEM
I FUNKCJĄ BIOFEEDBACKU
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Nazwa i typ urządzenia
PODAĆ
Producent/kraj
PODAĆ
Rok produkcji
PODAĆ
Urządzenie fabrycznie nowe
TAK
Zestaw rękawic do aktywnej rehabilitacji ręki z
wyposażeniem, oprogramowaniem i funkcją
TAK
biofeedbacku (4 pary o rozmiarach do wyboru
1,2,3,4,5) + licencja + komputer typu „notebook”)
Urządzenie do ćwiczeń czynnych ręki, oparte o
założenia programu aktywnej rehabilitacji ze
TAK
szczególnym uwzględnieniem dynamiki ruchu
Rękawice zawierają wbudowane czujniki położenia
TAK
i prędkości
Oprogramowanie wykorzystujące koncepcję
TAK
sprzężenia zwrotnego – Biofeedback
Komputer typu „notebook” o następujących parametrach minimalnych:
Matryca minimum 15" minimalna rozdzielczość
TAK
1280 x 800 (matowa lub świecąca)
Dysk twardy HDD minimum 500 GB SATA
TAK
Karta graficzna zintegrowana
TAK
Sieć/Komunikacja - zintegrowana karta sieciowa
Ethernet LAN 10/100 - bezprzewodowa karta
TAK
sieciowa Wi-Fi (Wireless LAN 802.11b/g)
Urządzenie wskazujące Touch Pad
TAK
Audio: wbudowane głośniki stereofoniczne
TAK
Porty/gniazda min. - 2 x USB 2.0
TAK
System operacyjny/ oprogramowanie- Windows 10
- dostarczany sprzęt powinien mieć zainstalowany
TAK
system operacyjny C53Windows®10
GWARANCJA

20. Gwarancja 24 miesiące
Serwis autoryzowany na terenie Polski (załączyć
21.
autoryzację wystawioną przez producenta)
Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte
22.
zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48h

TAK
TAK, ZAŁĄCZYĆ
TAK
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Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych
23. powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie
więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu
Gwarancja sprzedaży części zamiennych i
24. dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej
niż 10 lat
Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla
25.
personelu medycznego w cenie oferty
Instrukcje obsługi do urządzenia w języku polskim
26.
dostarczone wraz z dostawą – sztuk 2

TAK

TAK
TAK
TAK

Załącznik nr 2B
do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Lp.

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
OPIS OFEROWANEGO
PARAMETRU
BIEŻNIA REHABILITACYJNA DO ANALIZY CHODU - SZTUK 1

PARAMETR GRANICZNY

WARUNEK

1.

Nazwa i typ urządzenia

PODAĆ

2.

Producent/kraj

PODAĆ

3.

Rok produkcji

PODAĆ

4.

Urządzenie fabrycznie nowe
Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu oraz
obciążenia w warunkach statycznych i
dynamicznych
Częstotliwość próbkowania sygnału: 120 Hz
Prędkość bieżni regulowana: 0 - 22 km/h (co 0,1
km/h)
Regulacja nachylenia: od – 25% do 25%

5.
6.
7.
8.
9.

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Moc silnika: 3.3kW
Powierzchnia pasa (minimum): 150 x 50 [cm] (+/10.
5%)
11. Wysokość wejścia na bieżnię: 18 [cm] (+/- 5%)

TAK

12. Maksymalne obciążenia: 200 [kg] (+/- 5%)

TAK

TAK
TAK

13. Dane techniczne systemu (matrycy) czujników (minimum):
13.1

zakres pomiaru siły: 1-120 N/cm2

TAK

13.2

powierzchnia aktywna: 111 × 49 [cm] (+/- 5%)

TAK

13.3

liczba czujników: 3432 sztuk
W zestawie z oprogramowaniem umożliwiające
analizę chodu
Możliwość pracy w trybie wstecznego przesuwu
pasa
Wysięgnik zabezpieczający pacjenta przed
upadkiem oraz awaryjnie zatrzymujący bieżnię w
przypadku wystąpienia zbyt dużego naciągnięcia
liny zabezpieczającej
Uniwersalna kamizelka pasuje na różnych
pacjentów

TAK

14.
15.
16.
17.

TAK
TAK
TAK
TAK
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Moduł zarejestrowania aktualnie występującego u
pacjenta wzorca chodu
Możliwość treningu chodu z wykorzystaniem
płynnie zmieniającego się wzorca chodu
wyświetlanego za pomocą rzutnika na pasie bieżni z
możliwością regulacji: szerokości chodu, długości
kroku lewego i prawego, oraz rotacji stopy na pasie
bieżni w dowolnie długim czasie trwania treningu
Analiza statyczna i dynamiczna rozkładu siły i
nacisku stopy w pozycji stojącej, chodu
Możliwość prostej i szybkiej realizacji analizy
dynamicznej jak i także rozkładu obciążenia
w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej
Możliwość treningu funkcjonalnego z
biofeedbackiem, obciążenia stopy, trening
koordynacji z wykorzystaniem gier funkcjonalnych,
analiza równowagi (w tym COP, 95% elipsa,
parametry ścieżki COP)
W trakcie wykonywania badania ocena danych
pomiarowych w bezpośrednim połączeniu na
pomiarze. Wyniki generowane są w formie raportu
W zestawie oprogramowanie do rejestracji i
archiwizacji, moduł do treningu dla pacjenta z
informacją zwrotną BIOFEEDBACK, moduł do
eksportu i szczegółowej analizy danych
Możliwość synchronizacji z obrazem wideo oraz
sygnałem A/D (np. EMG) za pomocą portów „sync
in” oraz „sync out” oraz modułu do synchronizacji
za pomocą podczerwieni (IR)

Możliwość programowej i sprzętowej
synchronizacji z systemami analizy wideo 2D,
26.
systemami analizy sEMG, systemami do analizy
ruchu wykorzystującymi czujniki inercyjne 3D
Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia
analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w
trakcie chodu po platformie oraz analizę
27.
poszczególnych faz chodu. Program umożliwia
ocenę parametrów chodu takich jak: prędkość,
długość i szerokość kroku, symetria kroku
Oprogramowanie umożliwia analizę porównawczą
do dwóch wyników testów tego samego rodzaju.
28.
Uzyskane dane można przesyłać w formacie ASCII
do dalszej obróbki statystycznej.
Aktualnie analizowany sygnał z czujników jest
przedstawiany w czasie rzeczywistym na monitorze
komputera PC. Zarejestrowany fragment badania
29.
może być dowolnie odtwarzany w późniejszym
czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym
tempie

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
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W raporcie z analizy chodu informacje dotyczące:
1) długości linii chodu dla każdej ze stóp wraz z jej
prędkością, symetrycznością, pozycją w
płaszczyźnie strzałkowej,
2) siły reakcji podłoża z podziałem na 3 strefy oraz
na 7 stref kontaktu,
3) graficznej wizualizacji rozkładu średniej siły
reakcji podłoża w każdej strefie wraz z
odchyleniami standardowymi,
4) czasu kontaktu każdej ze stref z podłożem w
30.
odniesieniu procentowym do pełnej fazy podporu,
5) maksymalnej siły [N] jaka wystąpiła w każdej
strefie,
6) czasu przeniesienia ciężaru ciała z piety na
przodostopie,
7) parametrach czasowo-przestrzennych chodu
(długość kroku, długość cyklu chodu, szerokość
chodu, rotację stopy) wraz parametrami
normatywnymi dla poszczególnych faz chodu
przedstawionymi graficznie na wykresach
GWARANCJA

TAK

31. Gwarancja zestawu minimum 24 miesiące
TAK, PODAĆ
Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę
32.
TAK
uszkodzonych części zamiennych
Maksymalna liczba napraw skutkująca wymianą
33.
TAK, PODAĆ
podzespołu na nowy
Gwarancja obejmuje koszty dojazdu/przejazdu
34.
TAK
serwisantów
35. Gwarancja obejmuje robociznę
TAK
Gwarancja obejmuje bezpłatny transport, koszty
36.
TAK
transportu i dostawy związane z naprawami
Gwarancja obejmuje inne koszty niezbędne do
37.
TAK
wykonania naprawy
Gwarancja przedłużana automatycznie o czas
38.
TAK
usuwania awarii
Zapewnienie dostępności zakupu części
39.
TAK
zamiennych przez okres 10 lat
Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis
40. producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i
TAK
pogwarancyjny)
41. Instrukcja obsługi w języku polskim
TAK
SYSTEM KOMPUTEROWY DO REHABILITACJI STACJONARNEJ I ZDALNEJ Z ĆWICZENIAMI
RUCHOWYMI, POZNAWCZYMI
ORAZ KONTROLI RÓWNOWAGI W ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI
Licencja na oprogramowanie do rehabilitacji stacjonarnej i zdalnej z ćwiczeniami ruchowymi,
poznawczymi oraz kontroli równowagi w rozszerzonej rzeczywistości wraz z dedykowanymi
akcesoriami - sztuk 3
1. Producent/kraj
PODAĆ
2.

Rok produkcji

3.

Urządzenie fabrycznie nowe
Zawiera możliwość ćwiczenia w technologii 2D i 3D
(ćwiczenia interaktywne mogą być wykonywane
zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i
kamery 3D)

4.

PODAĆ
TAK
TAK
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5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

Zawiera następujące grupy ćwiczeń: oddechowe i
mimiczne, kończyny górne i tułów, poznawcze,
manualne, terapia lustrzana
Zawiera automatyczną kalibrację - moduł
ustawiania użytkowników we właściwym miejscu
przed ćwiczeniem - automatyczne dopasowanie do
wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w
pozycji stojącej i siedzącej
Zawiera moduł korekcji postawy - moduł
automatycznie koryguję utrzymywanie
prawidłowej pozycji wyjściowej przez użytkownika
Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i
siedzącej
W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba
ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste
odbicie lustrzane
Zawiera możliwość tworzenia dowolnej liczby kont
użytkowników
Zawiera możliwość prezentacji statystyk z ćwiczeń
dla każdego użytkownika w dedykowanym raporcie
rezultatów
Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania
dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego
użytkownika osobno. Zaplanowana sesja ma
zdefiniowane ćwiczenia, parametry - poziom
trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres
ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów
ruchu dla lewej i prawej strony)
Zawiera możliwość dostosowania parametrów
ćwiczeń do możliwości użytkownika
Zawiera wbudowane w program instrukcje
multimedialne oraz tekstowe do wszystkich
ćwiczeń
Zawiera wbudowane w program filmy
instruktażowe - przed każdym interaktywnym
ćwiczeniem można uruchomić film instruktażowy,
na którym pokazane jest wzorcowe wykonanie
ćwiczeń przez terapeutę wraz z objaśnieniem jego
przebiegu
Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń dotyczący
kontroli równowagi - zawiera grupę ćwiczeń:
“kontrola równowagi”
Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń, w którym
wymagana jest jednoczesna praca nad kontrolą
równowagi - na platformie do ćwiczeń równowagi
oraz nad koordynacją wzrokowo-ruchową
(ćwiczenia angażujące kończyny górne). Zawiera
grupę ćwiczeń - “kontrola równowagi i kończyny
górne”
Wszystkie ćwiczenia dotyczące kontroli równowagi
wykonywane są na platformie do ćwiczeń
równowagi
Zawiera możliwość wizualizacji COP (środek
nacisku stóp na podłoże)
Zawiera możliwość wyboru poziomu trudności,
czasu ćwiczenia oraz wyboru kierunku
wymaganych wychyleń

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
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21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

Zawiera możliwość monitoringu parametrów: COP
(środek nacisku stóp na podłoże) oraz pola elipsy
obrazującego zakres wychwiań podczas stania
TAK
swobodnego. Parametry są widoczne w raportach
dla każdego pacjenta
Zawiera możliwość wykonywania wszystkich
ćwiczeń interaktywnych dotyczących kończyn
TAK
górnych z ramieniem odciążającym kończyny górne
Zawiera możliwość wyboru prawej lub lewej
TAK
kończyny górnej
Daje możliwość ćwiczenia z dedykowanym
urządzeniem odciążającym (ramię odciążające) z
TAK
funkcją biofeedbacku
Umożliwia zlecanie domowych ćwiczeń poprzez
udostępnianie licencji na program do ćwiczeń
TAK
zdalnych (w domu), na dowolny czas dla do 5
użytkowników jednocześnie
Umożliwia układanie dedykowanej sesji
treningowej i przypisywanie jej zdalnie do
TAK
użytkowników ćwiczących zdalnie
Umożliwia zdalną analizę rezultatów użytkowników
TAK
ćwiczących zdalnie
Umożliwia zdalną komunikację z użytkownikiem
TAK
ćwiczącym zdalnie
Posiada możliwość integracji ze zintegrowanym
TAK
systemem informatycznym placówki (HIS)
Posiada możliwość uruchomienia w przeglądarce
TAK
internetowej
Posiada możliwość uruchomienia na urządzeniu z
TAK
systemem Android
Licencja jest bezterminowa
TAK
W cenie jest wdrożenie u klienta w siedzibie oraz
TAK
szkolenie osób obsługujących stanowisko
Bezpłatne wsparcie techniczne i aktualizacje z
TAK
usprawnieniami oprogramowania 24 miesiące
AKCESORIA DO PRACY STACJONARNEJ

Zawiera zainstalowane oprogramowanie do
ćwiczeń w technologii 2D i 3D

TAK

36. Zawiera komputer o minimalnych parametrach:
36.1 OS (system operacyjny): Windows 10 64-bit
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6

CPU (procesor): Intel Core i5-7200U (Dual Core,
2.5 GHz, 3 MB cache) lub o zbliżonym wyniku w
teście passmark
RAM: 8 GB - rozłożone na 2 kości po 4GB
GPU (karta graficzna): kompatybilna z DirectX
11
Dysk: SSD minimum 120 GB
Porty: minimum 4xUSB, w tym minimum 1xUSB
3.0, HDMI

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

36.7 WiFi

TAK

36.8 Bluetooth
37. Zawiera zdalną klawiaturę do obsługi stanowiska

TAK
TAK
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38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
47.
48.
49.

Zawiera kamerę 3D fullHD z możliwością
podłączenia do komputera przez kabel USB
Zawiera monitor minimum 40 cali, FullHD
Zawiera mobilny stojak obudowujący wymagane
elementy sprzętowe zajmujący nie więcej niż 1m2
Zawiera bezprzewodową platformę do ćwiczeń
równowagi łączącą się z komputerem za pomocą
bluetooth
Zawiera ładowarkę oraz 8 akumulatorów do
platformy do ćwiczeń równowagi
Zawiera składaną barierkę asekuracyjną,
asekurującą użytkownika z 4 stron podczas ćwiczeń
Zawiera mobilne, bezprzewodowe urządzenie
odciążające kończynę górną z regulowanym
stopniem odciążenia, dające możliwość ruchu
kończyny górnej we wszystkich płaszczyznach
Urządzenie odciążające zawiera możliwość
mechanicznej regulacji stopnia odciążenia
Urządzenie odciążające zawiera możliwość regulacji
wysokości - możliwość ćwiczeń z ramieniem w
pozycji stojącej i siedzącej
Urządzenie odciążające zawiera stabilny stojak
jezdny z hamulcami
Zawiera gwarancję: 24 miesiące

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

Licencja na oprogramowanie do rehabilitacji z ćwiczeniami ruchowymi i poznawczymi w
rozszerzonej rzeczywistości z możliwością zlecania ćwiczeń zdalnych – sztuk 2

50.

51.
52.
53.

54.

55.
56.

Umożliwia wykonywanie interaktywnych ćwiczeń z
wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości na
własnym komputerze wyposażonym w kamerę
internetową 2D (nie są wymagane żadne
dodatkowe urządzenia)
W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba
ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste
odbicie lustrzane.
Zawiera możliwość tworzenia dowolnej liczby kont
użytkowników
Zawiera możliwość prezentacji statystyk z ćwiczeń
dla każdego użytkownika w dedykowanym raporcie
rezultatów
Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania
dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego
użytkownika osobno. Zaplanowana sesja ma
zdefiniowane ćwiczenia, parametry - poziom
trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres
ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów
ruchu dla lewej i prawej strony)
Zawiera możliwość dostosowania parametrów
ćwiczeń do możliwości użytkownika
Zawiera wbudowane w program instrukcje
multimedialne oraz tekstowe do wszystkich
ćwiczeń

Zawiera wbudowane w program filmy
instruktażowe - przed każdym interaktywnym
57.
ćwiczeniem można uruchomić film instruktażowy,
na którym pokazane jest wzorcowe wykonanie

TAK

TAK
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
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ćwiczeń przez terapeutę wraz z objaśnieniem jego
przebiegu

58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

Umożliwia obserwację statystyk ćwiczeń w raporcie
z rezultatami
Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i
siedzącej
Umożliwia wykonywanie ćwiczeń bez konieczności
stałego podłączenia do Internetu
Posiada możliwość uruchomienia w przeglądarce
internetowej
Posiada możliwość uruchomienia na urządzeniu z
systemem Android
Umożliwia zlecanie domowych ćwiczeń poprzez
udostępnianie licencji na program do ćwiczeń
zdalnych (w domu), na dowolny czas dla 5
użytkowników jednocześnie
Umożliwia układanie dedykowanej sesji
treningowej i przypisywanie jej zdalnie do
użytkowników ćwiczących zdalnie
Umożliwia zdalną analizę rezultatów użytkowników
ćwiczących zdalnie
Umożliwia zdalną komunikację z użytkownikiem
ćwiczącym zdalnie
Posiada możliwość integracji ze zintegrowanym
systemem informatycznym placówki (HIS)
Posiada możliwość uruchomienia w przeglądarce
internetowej
Posiada możliwość uruchomienia na urządzeniu z
systemem Android

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Licencja na oprogramowanie do rehabilitacji z ćwiczeniami ruchowymi i poznawczymi w
rozszerzonej rzeczywistości do ćwiczeń indywidualnych - sztuk 20
Oprogramowanie jest kompatybilne z panelem
zarządzania - udostępniane jest za jego pomocą.
70. Rezultaty ćwiczeń wysyłane są do panelu
zarządzania, gdzie możliwa jest obserwacja
statystyk
Umożliwia wykonywanie interaktywnych ćwiczeń z
wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości na
71. własnym komputerze wyposażonym w kamerę
internetową 2D (nie są wymagane żadne
dodatkowe urządzenia)
Dostępne ćwiczenia są tożsame z ćwiczeniami
dostępnymi w systemie do rehabilitacji stacjonarnej
72.
z ćwiczeniami ruchowymi, poznawczymi w
rozszerzonej rzeczywistości
W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba
73. ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste
odbicie lustrzane
Zawiera wbudowane w program instrukcje
74. multimedialne oraz tekstowe do wszystkich
ćwiczeń
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75.

76.
77.
78.

Zawiera wbudowane w program filmy
instruktażowe - przed każdym interaktywnym
ćwiczeniem można uruchomić film instruktażowy,
na którym pokazane jest wzorcowe wykonanie
ćwiczeń przez terapeutę wraz z objaśnieniem jego
przebiegu
Umożliwia obserwację statystyk ćwiczeń w raporcie
z rezultatami
Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i
siedzącej
Umożliwia wykonywanie ćwiczeń bez konieczności
stałego podłączenia do Internetu
GWARANCJA

79. Gwarancja zestawu minimum 24 miesiące
Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę
80.
uszkodzonych części zamiennych
Maksymalna liczba napraw skutkująca wymianą
81.
podzespołu na nowy
Gwarancja obejmuje koszty dojazdu/przejazdu
82.
serwisantów
83. Gwarancja obejmuje robociznę
Gwarancja obejmuje bezpłatny transport, koszty
84.
transportu i dostawy związane z naprawami
Gwarancja obejmuje inne koszty niezbędne do
85.
wykonania naprawy
Gwarancja przedłużana automatycznie o czas
86.
usuwania awarii
Zapewnienie dostępności zakupu części
87.
zamiennych przez okres 10 lat
Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis
88. producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny)
89. Instrukcja obsługi w języku polskim

TAK, PODAĆ
TAK
TAK, PODAĆ
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, PODAĆ
TAK

UWAGA!
W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę.
Wykonawca winien udzielić odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie –
w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej
Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia warunku koniecznego, co będzie skutkować
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne materiały źródłowe producenta, tj. foldery,
prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w oryginale lub kserokopie
poświadczone za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia
wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w
tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla
weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIANIA UMOWY
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego – sprawa nr 44/PN/2019/JS, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn.
zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

3.
4.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości
i telerehabilitacji w zakresie zadania nr ………, zwanych dalej „systemem", zgodnie z ofertą
stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność sprzętu, a Zamawiający
zobowiązuje się odebrać sprzęt oraz zapłacić uzgodnioną cenę.
Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się w szczególności do:
1) dostawy sprzętu wraz z wyposażeniem do miejsca wskazanego w siedzibie
Zamawiającego,
2) montażu sprzętu (jeżeli dotyczy)
3) uruchomienia sprzętu,
4) szkolenia użytkowników w zakresie obsługi sprzętu,
5) szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji,
6) co najmniej jednego dodatkowego szkolenia pracowników, w terminie późniejszym,
jeżeli wystąpi taka konieczność i zostanie ona zgłoszona Wykonawcy przez
Zamawiającego,
7) zapewnienia serwisu gwarancyjnego na warunkach wskazanych w umowie.
Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń określona jest w załączniku nr 1, który
stanowi integralną część niniejszej umowy. Dostarczony sprzęt musi być zgodny z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz ofercie Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że urządzenia wraz z osprzętem są fabrycznie nowe, posiadają
wszelkie niezbędne dokumenty.
§2.
WARTOŚĆ UMOWY
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę według cen jednostkowych
wskazanych w ofercie w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr
2 do umowy.
Całkowita wartość Umowy wynosi brutto:
…………………………….
(słownie: złotych ……………………………………. groszy …………/100),
w tym:
Zadanie nr 1
Zadanie nr 2
Wartość brutto zawiera wszystkie koszty związane z dostawą aparatów, w szczególności:
koszty dostawy, transportu, załadunku, rozładunku, opakowanie, ubezpieczenie, podatek
VAT, itp.
Wartość Umowy obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić
za wykonanie przedmiotu umowy. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane
z dostarczeniem urządzeń, opłaty za transport i ubezpieczenie urządzenia za granicą i w
kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt odprawy celnej, cło, załadunek,
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wyładunek, wniesienie urządzenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, instalację,
szkolenie personelu Zamawiającego, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania,
konserwacji i naprawy urządzeń, koszty związane z udzieloną gwarancją, w tym: darmowe
przeglądy, czynności konserwacyjne, zakup w okresie gwarancji.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

§3.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Wykonawca dostarczy system transportem własnym, na swój koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego, tj. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.
med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1, Klinika Rehabilitacji w terminie
do dnia ……………. 2019 roku.
Osobą upoważnioną do odbioru zamówienia ze strony Zamawiającego jest: …………. lub
osoba przez nią upoważniona.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy zgodnie z §2 ust. 2 Umowy.
Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie
do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, w formie przelewu, na
rachunek Wykonawcy określony na fakturze.
Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany bez zastrzeżeń Protokół
Odbioru Końcowego na zasadach określonych w §4 ust. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności z niniejszej Umowy bez pisemnej
zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4.
WARUNKI I TERMIN REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy, w terminie …….. od daty
zawarcia umowy.
Osobami upoważnionymi do realizacji Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: …….
2) ze strony Wykonawcy: ……
Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego nastąpi po dokonaniu przez
osoby upoważnione:
1) odbioru urządzeń potwierdzonego protokołem przekazania,
2) odbioru prac instalacyjnych (jeżeli dotyczy), montażowych (jeżeli dotyczy) i
uruchomienia urządzeń,
3) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego (jeżeli dotyczy),
4) dostarczenia pełnej dokumentacji urządzeń, w tym dokumentu gwarancji.
Pełna dokumentacja urządzenia musi być sporządzona w języku polskim.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do urządzenia wykaz podmiotów upoważnionych
przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, które
zgodnie z instrukcją używania urządzenia nie mogą być wykonane bezpośrednio przez
użytkownika, a dotyczą fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej
obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów,
regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, wedle wskazań
wytwórcy, importera lub dystrybutora wprowadzającego do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do urządzenia, które dla prawidłowego i
bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub
materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, wykaz dostawców
takich części i materiałów, określony przez wytwórcę, importera lub dystrybutora
wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania odbioru przedmiotu umowy, przypadku
stwierdzenia m. in. niezgodności urządzeń z opisem zamówienia, w tym np. dostarczenia
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8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

urządzeń złej jakości, niekompletnych, lub zawierających inne wady lub usterki i nie ponosi
z tego tytułu konsekwencji finansowych. Nieprzyjęcie urządzeń lub braki w zakresie
wymaganych dokumentów zostaną odnotowane w Protokole Odbioru Końcowego ze
wskazaniem istniejących braków oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu na dostawę
urządzeń wolnych od wad lub usunięcie innych braków. W przypadku konieczności
montażu, instalacji, uruchomienia urządzeń oraz przeprowadzenia szkolenia Protokół
Odbioru Końcowego zostanie podpisany po zakończeniu bez uwag wszystkich czynności.
Jeżeli dostawa całości lub części przedmiotu zamówienia zostanie dokonana przez
Wykonawcę za pośrednictwem osób trzecich Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
pozostawiony na jego terenie sprzęt do czasu dokonania odbiorów urządzenia.
Wykonawca oświadcza, że urządzenia, spełniają wszelkie wymagania jakościowe i normy
obowiązujące dla tego rodzaju urządzeń oraz wymogi przewidziane obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zostały wprowadzone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o
wyrobach medycznych, są oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklaracje zgodności.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
uwierzytelnioną kopię innych dokumentów określonych powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, które urządzenia winny posiadać. Dokument zostanie przedstawiony w
języku polskim lub przysięgłym tłumaczeniu, sporządzonym na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić instruktaż pracowników Działu Technicznego
w zakresie konserwacji i drobnych napraw, zakończonego wystawieniem certyfikatu z
przeprowadzonego instruktażu uprawniającego do wykonywania drobnych napraw oraz
konserwacji po okresie gwarancji.
W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić
instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego.
Z czynności opisanych w ust. 11 i 12 powyżej zostaną sporządzone protokoły zawierające
listy osób przeszkolonych, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
Zamawiającego, a także osoby uczestniczące w instruktażach. Sporządzone protokoły będą
stanowiły integralną część Protokołu Odbioru Końcowego.
Montaż (jeżeli dotyczy), instalacja (jeżeli dotyczy), uruchomienie urządzeń oraz szkolenia, o
których mowa w ust. 11 i 12, zostaną przeprowadzone nie później niż 14 dni od daty
dostawy urządzeń do Zamawiającego.

§5.
PODWYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że dostawę stanowiącą przedmiot Umowy wykona samodzielnie/ z
udziałem podwykonawców :…………………………..
§6.
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz funkcjonalności urządzeń, na potwierdzenie
czego przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie zostało dopuszczone do obrotu na rynku
polskim i posiada wymagane prawem dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji na sprzęt, liczony od daty
podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie ze złożoną ofertą. W
przypadku, gdy producent urządzeń przewiduje termin gwarancji dłuższy niż zaoferowany
w ofercie, obowiązuje termin gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji
producenta. Termin gwarancji nie biegnie w czasie dokonywania napraw gwarancyjnych, tj.
od dnia zlecenia do dnia następnego po zakończeniu naprawy. Czas obowiązywania
gwarancji wydłuża się o czas naprawy bez konieczności podpisywania aneksu do umowy.
Na elementy wymieniane lub/i naprawiane, okres gwarancji biegnie ponownie od momentu
naprawy lub/i wymiany danego elementu.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:
1) przenoszenia urządzeń związanego ze zmianą miejsca jego wykorzystania,
2) dysponowania zakupionym sprzętem, w razie sprzedaży lub innej formy przekazania
sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do:
1) wykonywania bezpłatnych wymaganych przez producenta sprzętu przeglądów wraz z
wymianą niezbędnych materiałów i części eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta – minimum jeden raz w roku. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności
obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis
Wykonawcy w karcie gwarancyjnej sprzętu i paszporcie technicznym. Terminy
przeglądów będą ustalane z przedstawicielem Zamawiającego,
2) wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego
podzespołu,
3) wymiany urządzenia na nowe w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji,
powodującej konieczność dokonania istotnych napraw urządzenia, tj. w sytuacji, gdy
wartość naprawy przekracza 40% wartości urządzenia.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przystąpienia do naprawy urządzeń nie później niż w terminie maksymalnie do … dni
roboczych,
2) naprawy gwarancyjnej urządzeń w czasie do….. dni roboczych (w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych),
- od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie może nastąpić telefonicznie z niezwłocznym
potwierdzeniem pocztą elektroniczną, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
W razie uchybienia w/w terminowi przystąpienia do naprawy urządzeń, Zamawiający
uprawniony będzie do zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji (rękojmi), niezależnie od pozostałych
uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.
W przypadku, gdy naprawa urządzenia przekroczy termin określony w ust. 6 pkt 2)
powyżej Wykonawca zobowiązuje się wstawić urządzenie zastępcze na okres trwania
naprawy, o parametrach nie gorszych niż urządzenie stanowiące przedmiot Umowy. W
przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Zamawiający nie naliczy kar umownych.
Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady w urządzeniu, uniemożliwiające jego
prawidłowe funkcjonowanie, wady niemożliwe do usunięcia lub niezgodność z opisem
urządzenia przedstawionym w ofercie przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do
jego nieodpłatnej wymiany na pełnowartościowy w terminie 21 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
O stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę telefonicznie z
niezwłocznym potwierdzeniem pocztą elektroniczną, za pośrednictwem faxu, pocztą
elektroniczną lub tradycyjną. W przypadku zawiadomienia w formie tradycyjnej termin
zgłoszenia będzie liczony od momentu otrzymania zawiadomienia.
Reklamacje (zgłoszenia o wadzie) Zamawiającego będą rozpatrzone przez Wykonawcę
niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, od daty otrzymania od
Zamawiającego zawiadomienia, w sposób określony powyżej.
W przypadku przewidywanego czasu oczekiwania na wymianę urządzenia, po ujawnieniu
wad, na nowe, dłuższego niż 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
Zamawiającemu na czas wymiany urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż
urządzenie podlegające wymianie. W przypadku, gdy urządzenie jest niesprawne
zastosowanie ma ust. 8 niniejszego paragrafu.
W razie, gdy dana usterka/wada urządzeń w okresie udzielonej gwarancji będzie
naprawiana więcej niż 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do
wymiany danego elementu lub całego urządzenia na takie samo nowe, w ramach
wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 2 ust. 1 Umowy.
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14. Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, wszelkie koszty związane z wykonywaniem
obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
15. W przypadku sprzeczności zapisów Umowy z zapisami warunków gwarancji zastosowanie
mają zapisy Umowy.
16. Napraw gwarancyjnych dokonywać będzie autoryzowany serwis.
17. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
z tytułu gwarancji. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Termin
zakończenia rękojmi za wady jest równy terminowi zakończenia gwarancji jakości.
18. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić
przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym
urządzenia.
§7.
KARY UMOWNE
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca, w razie niedostarczenia urządzenia w terminie określonym w §4 ust. 1
Umowy lub nieprzeprowadzenia czynności w terminie, o których mowa w §4 ust. 15,
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto Umowy w
zakresie danego zadania, za każdy dzień zwłoki,
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy
brutto określonej w §2 pkt 1 Umowy, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z własnej winy,
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy
brutto określonej w §2 pkt 1 Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z winy
Wykonawcy,
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do
naprawy urządzeń w stosunku do terminu określonego w §6 ust. 6 pkt 1) w wysokości
0,05% wartości urządzenia określonej w Umowie, za każdy dzień opóźnienia,
5) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego
lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w
szczególności określonych w §7 Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 10%
wartości Umowy brutto określonej w §2 pkt 1 Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.
3. Postanowienie wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie stosowane odpowiednio w
przypadku wyrządzenia przez wadliwe urządzenie szkody na osobie trzeciej.
4. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych
zawartych w Kodeksie cywilnym.
5. Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy.
§8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w terminie 30
dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o podstawie odstąpienia:
1) w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzeń złej jakości, niezgodnie z umową
lub z opóźnieniem,
2) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia urządzeń Zamawiającemu z jakiejkolwiek
przyczyny,
3) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym wypadku postanowienia o karze
umownej nie mają zastosowania,
4) w przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi,
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5) w przypadku powtarzającego się opóźniania w dokonywania napraw gwarancyjnych,
6) w przypadku odmowy dostarczenia urządzenia zastępczego lub wymiany urządzenia na
nowe w okolicznościach, o których mowa w Umowie.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku niedokonania zapłaty przez
Zamawiającego pomimo dwukrotnego wezwania.
3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.

§9.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ
Wykonawca odpowiada za szkody powstałe podczas transportu i w związku z
nieprawidłowym działaniem urządzeń na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów
prawa.
Ponadto Wykonawca odpowiada za szkody powstałe podczas nieprawidłowego
składowania urządzeń na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
§10.
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w następującym zakresie:
1) ograniczenia zakresu zamówienia objętego niniejszą umową w przypadku stwierdzenia
braku konieczności wykonywania części zamówienia,
2) zmiany stawki VAT wynikającej ze zmiany przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, z zastrzeżeniem, że wartość brutto pozostaje bez zmian,
3) gdy Zamawiający stwierdzi, iż realizacja części zamówienia nie leży w interesie
publicznym.
Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w zakresie dotyczącym zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn nie
leżących po stronie Wykonawcy.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
§11.
ZAKAZ CESJI
Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu
względem Zamawiającego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz zasad przewidzianych
w ustawie o działalności leczniczej.
Zaniechanie przez Wykonawcę spełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym
będzie skutkowało nieważnością dokonanej cesji wierzytelności.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody w związku nieprawidłowo dokonaną cesją
wierzytelności, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§12.
SIŁA WYŻSZA
Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy
w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.
Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności,
niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie
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3.

1.

2.

1.
2.
3.

zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła
przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej
staranności.
W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej,
zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze
wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z
Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.
§13.
ZASTOSOWANIE RODO DO POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl,
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego,
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z
zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Pzp),
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy,
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.
§ 14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
Adresy Stron podane na wstępie są ich adresami do korespondencji. Strony zobowiązują się
do bezzwłocznego informowania na piśmie o wszelkich zmianach do korespondencji, pod
rygorem skutecznego doręczania korespondencji na ostatnio podany adres Strony.
Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią, jeśli nie
zostaną załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
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4.
5.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Zamawiający:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1
Wykonawca:
.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 uPZP
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu do
rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości i telerehabilitacji w podziale na zadania” – nr
postępowania 44/PN/2019/JS, prowadzonego przez NIGRiR, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
Rozdziału 9 ust. 9.2 SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp).
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie Rozdziału 9 ust.
9.3 SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1) uPzp).

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

………...………………………
(podpis Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
1. …………………………………………………………………….………………………
2. …………………………………………………………………….………………………
... …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r. ………...………………………
(podpis Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
1. …………………………………………………………………….………………………
2. …………………………………………………………………….………………………
... …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

NA

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

………...………………………
(podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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.

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

………...………………………
(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

…………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)
Niniejszym w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy przystępując do zamówienia
publicznego na rzecz Zamawiającego na: „Dostawa systemu do rehabilitacji w wirtualnej
rzeczywistości i telerehabilitacji w podziale na zadania” – sprawa nr 44/PN/2019/JS
Oświadczam, że:
1) zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) i ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.),
2) zaoferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie
RP zgodne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 211 z późn. zm.),
3) przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm,
4) na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy, poświadczone za zgodność z oryginałem,
dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP w terminie do 3
dni od daty otrzymania wezwania.

.......................... dnia……………………..

…..………….…..……..………………………

Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ pieczątki
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

…………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że: należę / nie należę10 do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy,
którzy złożyli odrębne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 14, 1618 i 1634), w postępowaniu pn.
„Dostawa systemu do rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości i telerehabilitacji w
podziale na zadania” – nr postępowania 44/PN/2019/JS.

…………………….., dnia ………………….

………………………………………..

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy
którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie
winno być złożone przez każdy podmiot.

10

niepotrzebne skreślić
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