
 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zaproszenia do składania ofert 
 

 

………….…………………….. 

nazwa i adres Wykonawcy 

pieczęć firmowa 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Dane Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy i 

numer  KRS / CEIDG 
* 

Adres * 

NIP * 

REGON * 

Nr telefonu * 

Nr faxu * 

Nr konta bankowego * 

Osoba/osoby uprawnione 

do podpisania umowy 
* 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z warunkami Zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę uwag co do jego treści 

oraz, że posiadam zdolność do realizacji zadania. 

b) przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury Vat za zrealizowany przedmiot zamówienia               

będzie podpisany przez  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół 

odbioru”, a termin płatności wystawionej faktury vat wynosić będzie 30 dni od daty jej otrzymania 

przez Zamawiającego. 

c) gwarantuję niezmienność ceny brutto przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy.  



 

d) bez zastrzeżeń, przyjmuję  warunki zawarcia umowy określone w Załączniku nr 2 do ZAPROSZENIA 

DO SKŁADANIA OFERT – Wzór Umowy  i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej 

deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

 

 

Opracowanie dokumentacji związanej z wyborem w trybie konkurencyjnym dostawców dla 

zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie 

negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie 

zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Szpitala Zakonu Bonifratrów  

w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87,  40-211 Katowice. (dostawa i instalacja aparatury 

medycznej oraz sprzętu i licencji aplikacji IT) zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie z Zaproszeniem do składania 

ofert: 

Cena ogółem netto: ……………………………………… PLN 

Stawka podatku VAT %: …………………………….kwota  podatku VAT ……………………………… PLN 

Cena ogółem brutto: cyfrą ……………………………………………………………PLN 

Cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………………. 

Termin realizacji zamówienia  do ......................................................................................................... 

 

 

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

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zaproszenia do składania ofert 
 

WZÓR UMOWY  

 

zawarta w dniu ........................... r. w Katowicach pomiędzy: 

 

Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Leopolda 

Markiefki 87,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000315658,  kapitał zakładowy 7 490 000,00 zł,  REGON 241032074, NIP 954 265 23 30, 

reprezentowaną przez……………………………………………………………… 

zwaną dalej „Zleceniodawcą”  

a 

…………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, 

 

łącznie zwane „Stronami”  

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje                                        

się do opracowania dokumentacji związanej z wyborem w trybie konkurencyjnym dostawców dla 

zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie 

negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie 

zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Szpitala Zakonu Bonifratrów  

w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87,  40-211 Katowice (dostawa i instalacja sprzętu  

i aparatury medycznej oraz sprzętu i licencji aplikacji IT, o których mowa w załączniku nr 4 do 

Zaproszenia do składnia ofert) zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 



 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje: ogłoszenie o zamówieniu wraz  

z opracowaniem kryteriów oceny ofert, opis przedmiotu zamówienia, wzory oświadczeń. 

3. Strony ustalają, że Zleceniobiorca w trakcie realizacji zlecenia, o którym mowa w ust. 1, 

zobowiązuje się dokonywać uzgodnień ze Zleceniodawcą.  

4. Zleceniodawca zobowiązuje się współpracować ze Zleceniobiorcą przy realizacji umowy oraz 

dostarczyć mu w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy niezbędnych informacji                       

i dokumentów potrzebnych do realizacji umowy, w tym wniosek złożony do programu na 

podstawie którego uzyskał środki finansowe i umowę zawartą pomiędzy Zleceniodawcą                          

a instytucją pośredniczącą o finansowanie projektu. 

           § 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w § 1, z należytą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z obowiązującymi standardami, 

zasadami sztuki oraz etyką zawodową. 

2. Zleceniobiorca nie może zaciągać w imieniu Zleceniodawcy żadnych zobowiązań.  Dotyczy to w 

szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę dostaw.   

3. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do 

kontaktów: 

a. ze strony Zleceniodawcy  -……………………….…  tel………………………… 

b. ze strony Zleceniobiorcy - ……………..………….. tel…………………..……. 

4. Przy realizacji umowy Zleceniobiorca będzie współpracował  z wybranymi przez siebie osobami,      

za których działania ponosi odpowiedzialność jak za działania własne Lista osób przeznaczonych 

do realizacji umowy w imieniu Zleceniobiorcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Terminy realizacji zamówienia:  

a. rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy  

b. zakończenie - ………………………….  

2. W przypadku nie dostarczenia przez Zleceniodawcę dokumentów wskazanych w §1 ust. 4 lub 

naruszenia obowiązków współpracy określonych w tym ustępie, termin realizacji umowy ulega 

przedłużeniu o czas w jakim Zleceniodawca nie realizował swoich obowiązków. 

3. W przypadku jeżeli z przyczyn nie dotyczących Zleceniobiorcy, np. z uwagi na konieczność 

oczekiwania na aktualizację opisu przedmiotu zamówienia lub zgodę instytucji pośredniczącej na 

zmiany tego opisu, Zleceniodawca nie dostarczy dokumentów wskazanych w § 1 ust. 4 albo  

w trakcie realizacji umowy zmieni ich treść, termin realizacji ulega wydłużeniu o 7 dni od daty 

dostarczenia zaktualizowanych dokumentów lub od daty dostarczenia Zleceniobiorcy ich 

zaktualizowanej treści. 



 

               § 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ………………. r. do dnia ………………….… r. 

2. Zleceniodawca  może  odstąpić   od  umowy   w  przypadku: 

a. wykonywania  umowy  przez  Zleceniobiorcę  w  sposób  niezgodny z  obowiązującymi 

przepisami  lub w przypadku niezgodności  z  postanowieniami  niniejszej  Umowy.  

b. jeśli Zleceniobiorca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy w terminie 10 dni od dnia jej podpisania lub przerwał ich wykonywanie, gdy 

przerwa trwa dłużej niż 10 dni,  

c. jeżeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i 

mimo zwrócenia na to uwagi i wezwania Zleceniodawcy nie wykazuje poprawy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zleceniodawca może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 

§ 5 

1. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe                   

w wysokości ............................. zł  netto (........................................ złotych) .   

2. Do kwoty określonej w ust. 1 zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług 

w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na konto wskazane  

w fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zleceniobiorcę, po bezusterkowym 

odbiorze usług stwierdzonym protokołem odbioru. 

4. Zapłata nastąpi przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy.  

5.  O gotowości usług do odbioru Zleceniobiorca zawiadamia Zleceniodawcę.  

6. Zleceniodawca jest zobowiązany wyznaczyć datę odbioru przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od 

daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru i zakończyć czynności odbioru w ciągu siedmiu 

dni roboczych.  

7. Z czynności odbioru sporządza się protokół.  

8. W przypadku uchylania się Zleceniodawcy od wykonania czynności odbioru powyżej 

wyznaczonego terminu Zleceniobiorca wystawia fakturę/rachunek bez protokółu odbioru. 

9. W przypadku zwłoki w płatności całości lub części należności naliczone zostaną odsetki 

ustawowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 



 

§ 6 

1. Strony zobowiązują się do: 

a) zachowania w tajemnicy wszystkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 

finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej strony otrzymane w trakcie 

współpracy, niezależnie od formy tych informacji i ich źródeł chyba że żądanie ich ujawnienia 

pochodzi od organów uprawnionych do ich wystosowania i zostało złożone z zachowaniem 

koniecznych procedur, o czym dana Strona niezwłocznie poinformuje drugą stronę; 

b) wykorzystania informacji wyłącznie w celach określonych w Umowie; 

c) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 

informację nie ujawni tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części bez  

uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia od drugiej strony; 

d) ujawniania informacji jedynie pracownikom albo doradcom strony, wobec których ujawnienie 

takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich 

dostęp dla celów określonych w Umowie.   

2. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek stronę obowiązku przewidzianego w niniejszym 

paragrafie w ust. 1 drugiej stronie przysługiwać będzie prawo żądania naprawienia wyrządzonej 

szkody lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych. 

§ 7 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu 

umowy. Oświadczenie wszystkich autorów o przeniesieniu majątkowych praw autorskich  

na Zleceniobiorcę  stanowi załącznik nr  1. 

2. Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu 

umowy na wszystkich znanych polach eksploatacji zgodnych z charakterem i przeznaczeniem 

dokumentacji i projektów z prawem dalszego ich przeniesienia na inne podmioty. 

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych mieści się w wynagrodzeniu 

ryczałtowym określonym w § 5 ust. 1. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Zleceniodawcy następuje z chwilą zapłaty na 

rzecz Zleceniobiorcy całości wynagrodzenia określonego  w § 5 ust. 1 Umowy. 

 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych. 

2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy  

z przyczyn od niego zależnych w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 1. 



 

3. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

4. Zleceniodawca ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 

- przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody. 

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych 

Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Zleceniobiorcy wszelkich należności z tytułu kar 

umownych i innych odszkodowań. 

6. Strony mogą polubownie odstąpić do naliczania kar umownych. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenia składane w wykonaniu jej postanowień 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy rozstrzygane były polubownie. 

4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w ciągu 14 dni od powstania sporu sądem właściwym 

dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają 

charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników 

postępowania w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania Inwestycji. Zakaz 

ten nie dotyczy udzielania informacji organom, kontroli finansowej i organom wymiaru 

sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań. 

§ 10 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

 ZLECENIODAWCA                                                                  ZLECENIOBIORCA 

 

 

……………………………………..                                                   …………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do umowy  

 

          OŚWIADCZENIE 
(wzór) 

 

 

Jako autor opracowania : 

Dokumentacja związana z wyborem w trybie konkurencyjnym dostawców dla zamówień objętych 

projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków 

wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-

terapeutycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” dofinansowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.,  

ul. Ks. L. Markiefki 87,  40-211 Katowice, oświadczam, że zgodnie z § 7 niniejszej umowy przenoszę 

autorskie prawa majątkowe do wszelkich dokumentów opracowanych na podstawie niniejszej 

umowy na Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert  
 

…………………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Pieczątka firmowa 
                                                                  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1. nie zalegam z opłacaniem podatków, lub zawarłem porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

2.  nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zawarłem 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

3. jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, bowiem nie jestem: 

a) Wykonawcą będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 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 roku- Kodeks karny (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1137, z późn.zm.89)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),  

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia  6 czerwca 

1997 r. Kodeks Karny,  

 skarbowe,  

 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

b)  Wykonawcą , którego 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. a;  



 

c) Wykonawcą, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

d) Wykonawcą , który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa   wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów;  

e) Wykonawcą, 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; 

f) Wykonawcą, który bezprawnie wpłynął lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 

lub pozyskać  informacje  poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

g) Wykonawcą, 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 stosowanych środków dowodowych;   

h) Wykonawcą, będącym podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary (Dz. U.  

z 2016r. poz.. 1541  oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);  

i) Wykonawcą, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne;  

j)  Jednym z Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U, 

z 2017 r. POZ. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

k)  Wykonawcą 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 likwidacje jego majątku w trybie art. 232 ust.1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 , 



 

1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, w 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. 336 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 

r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);  

l) Wykonawcą, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać  

za pomocą stosowanych środków dowodowych;  

m)  Wykonawcą, będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano na wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 

3000 złotych;     

n)  Wykonawcą, którego urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo- akcyjnej  lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie o którym mowa w pkt. m.  

o)  Wykonawcą wobec, którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie 

niższa niż 3000 złotych.  

p) Wykonawcą powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

                                                                                       …………….…………………………………………………….. 

              data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 



 

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do składania ofert  

 
Wykaz sprzętu i aparatury medycznej dla Projektu:  

„Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków 

wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza 

diagnostyczno-terapeutycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach                   

sp. z o.o.”  

Lp. Nazwa sprzętu/ aparatury  Ilość sztuk 

1.  
Aparat do znieczulenia - Przeznaczony do znieczulenia pacjentów w 
trakcie zabiegów operacyjnych 

1 

2.  
Inkubator transportowy - Przeznaczony do transportu 
wewnątrzszpitalnego noworodków. 

1 

3.  
Miernik poziomu hałasu - Przeznaczony do pomiaru natężenia 
hałasu na sali intensywnego nadzoru noworodków. 

1 

4.  
Fantom do nauki intubacji i resuscytacji noworodka - Przeznaczony 
do treningu czynności intubacyjnych i resuscytacyjnych u 
noworodków. 

1 

5.  
Polisomnograf - Przeznaczony do diagnostyki zespołu bezdechu 
sennego. 

1 

6.  
Spirometr - Przeznaczony do diagnostyki czynnościowej układu 
oddechow 

1 

7.  
Kardiomonitor z opcją kapnografii - Przeznaczony do monitoringu 
parametrów życiowych. 

1 

8.  
Aparat UKG - Przeznaczony do diagnostyki struktur serca i dużych 
naczyń. 

1 

9.  
Aparat USG z opcją Doppler - Przeznaczony do diagnostyki 
przepływu krwi przez jamy serca, zastawki oraz duże naczynia 

1 

10.  
Aparat EKG - Przeznaczony do elektrodiagnostyki czynnościowej 
mięśnia sercowego. 

1 

11.  
Holter EKG - Przeznaczony do elektrodiagnostyki czynnościowej 
mięśnia sercowego w dłuższym okresie czasu (co najmniej 24h). 

3 

12.  
Holter RR - Przeznaczony do diagnostyki ciśnienia tętniczego w 
dłuższym okresie czasu (co najmniej 24h). 

3 

13.  
Holter EEG - Przeznaczony do diagnostyki czynnościowej układu 
nerwowego w zespole bezdechu sennego. 

1 

14.  Bieżnia - Przeznaczony do diagnostyki wysiłkowej organizmu. 1 



 

15.  
Cykloergometr - Przeznaczony do diagnostyki wysiłkowej 
organizmu. 

1 

16.  
Waga łóżkowa z funkcją BMI - Przeznaczona do pomiaru wagi oraz 
wskaźnika masy ciała. 

1 

17.  
Aparat RTG do badań dynamicznych ze skopią - Przeznaczony do 
diagnostyki obrazowej struktur anatomicznych ze zmianami 
nowotworowymi 

1 

18.  
Laparoskop z osprzętem do obrazowania 2D i 3D - Przeznaczony 
do diagnostyki oraz małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych 
zmian nowotworowych. 

1 

19.  
Nóż harmoniczny - Przeznaczony do operacji chirurgicznych - 
jednoczesnego cięcia i zamykania naczyń. 

1 

20.  
System bipolarnej resekcji i koagulacji naczyń - Przeznaczony do 
bezkrwawej resekcji i zamykania naczyń w zabiegach 
chirurgicznych 

1 

21.  
System fluorescencyjnego znakowania węzłów chłonnych - 
Przeznaczony do znakowania zmian nowotworowych w operacjach 
onkologicznych 

1 

22.  
Zestaw do endosonografii - Przeznaczony do połączonej 
diagnostyki endoskopowej i ultrasonograficznej zmian 
nowotworowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. 

1 

23.  
Zestaw do videoendoskopii z obrazowaniem HD - Przeznaczony do 
diagnostyki endoskopowej zmian nowotworowych przewodu 
pokarmowego. 

1 

24.  
Kardiomonitor modułowy - Przeznaczony do monitoringu 
parametrów życiowych 

6 

25.  
Centrala do kardiomonitorów modułowych - Przeznaczona do 
zbiorczej prezentacji i nadzoru nad parametrami życiowymi z 
poszczególnych kardiomonitorów 

1 

26.  
Respirator stacjonarny - Przeznaczony do wentylacji mechanicznej 
w zaburzeniach oddychania. 

2 

27.  
Aparat USG z opcją Doppler - Przeznaczony do diagnostyki 
obrazowej naczyń w diagnostyce zakrzepowo-zatorowej. 

1 

28.  
Pompa infuzyjna strzykawkowa - Przeznaczona do 
ciągłego/cyklicznego podawania leków dożylnie lub dotętniczo. 

10 

29.  Defibrylator - Przeznaczony do umiarowienia zaburzeń rytmu serca. 1 

30.  
 Wózek zabiegowy- Przeznaczony do organizacji zaplecza w 
czynnościach zabiegowych. 

2 

31.  
Aparat do terapii nerkozastępczej Przeznaczony do 
pozaustrojowego oczyszczania krwi 

1 

 

 



 

Wykaz wyposażenia IT dla Projektu:  

„Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków 

wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza 

diagnostyczno-terapeutycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach                 

sp. z o.o.”  

Lp. Nazwa sprzętu/ aparatury  Ilość 

1. 

Rozbudowa systemu Centralnego Nadzoru 
Kardiotokograficznego i Call Center - sprzęt IT niezbędny do 
rozbudowy systemu telemonitoringu KTG oraz sprzęt (centralka 
telefoniczna lub karta do centrali, telefon) oraz oprogramowanie 
do 
obsługi systemu call center: 
1. Centralka telefoniczna lub karta do centrali z telefonem 
2. Urządzenie sieciowe do wpięcia KTG do systemu Centralnego 
Nadzoru Kardiotokograficznego - 2 szt. 
 

1 kpl. 

2. 

Rozbudowa systemu teleinformatycznego i bazodanowego - 
System niezbędny do prawidłowego gromadzenia, zarządzania i 
zapewnienia bezpieczeństwa danych medycznych, w tym 
obrazowych. Na system składają się: 
1. SWITCH 24 Port Data IP + wkładki światłowodowe - 6 sztuk 
2. Serwer backupu – 1 szt. 
3. Półka dyskowa + 6 dysków 4TB – 1 kpl. 
4. Biblioteka taśmowa LTO 1U, 8 Slots - LTO-6 HH SAS, 20TB / 
50TB with case - zapewnienie archiwizacji danych na taśmach 
magnetycznych; kwota 18 000,00 zł, w tym Vat 23% 
5. Oprogramowanie do backupu - oprogramowanie do 
zarządzania bezpieczeństwem danych - 1 kpl. 
6. AccesPoint (WI-FI) współpracujący z posiadanym kontrolerem 
WLAN 2500 wraz z licencją WI-FI dla posiadanego kontrolera 
WLAN 2500 - 17 szt. 
7. Switch 24port 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image - 2 szt. 
 

1 kpl. 

 


