Postępowanie nr 4/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa igieł i strzykawek jednorazowych, jednorazowych
nakłuwaczy igłowych do nakłuwania skóry, kaniul dożylnych i dotętniczych, kieliszków do
leków i szpatułek laryngologicznych, jednorazowych elektrod EKG i żelu do USG, rękawic
półsyntetycznych, higienicznych podkładów ochronnych, jednorazowych podkładów
chłonnych oraz jednorazowych myjek do ciała.

Niniejsza SIWZ składa się z 42 ponumerowanych stron wraz z załącznikami

Pruszków, dnia 28 marca 2017 r.

…………………………………………….
(podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego
lub osoby, której powierzono wykonywanie
czynności w postępowaniu)
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Rozdział 1
Informacje ogólne
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
ul. Warsztatowa 1, 05−800 Pruszków (zwany: dalej „Zamawiający”)
NIP: 5342498230,
REGON: 010648673
e-mail: przetargi@szpk.pl , tel./faks /22/ 770-93-08, www.szpk.pl.
2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1020) zwanej dalej
„ustawą” lub „uPzp” , oraz aktów wykonawczych do ustawy.
3. Trybem udzielania zamówienia jest PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 1020).
4. 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. równowartość kwoty 209 000,00 EURO.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu nieograniczonego:
Biuletyn Zamówień Publicznych,
strona internetowa Zamawiającego: www.szpk.pl,
tablica ogłoszeń w budynku Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
Rozdział 2
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa igieł i strzykawek jednorazowych, jednorazowych
nakłuwaczy igłowych do nakłuwania skóry, kaniul dożylnych i dotętniczych, kieliszków do
leków i szpatułek laryngologicznych, jednorazowych elektrod EKG i żelu do USG, rękawic
półsyntetycznych, higienicznych podkładów ochronnych, jednorazowych podkładów
chłonnych oraz jednorazowych myjek do ciała.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 6/1, 6/2,
6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9 do niniejszej SIWZ (Arkusz asortymentowo-cenowy
odpowiednio sporządzony dla każdego pakietu zamówienia) oraz Załączniku nr 8 do
niniejszej SIWZ (projekt umowy).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden lub większą liczbę pakietów.
Liczba pakietów (zadań) – 9. Za ofertę częściową uważa się pojedynczy pakiet.
4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ – CPV
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Nr Pakietu
1
2
3
4,5
5
6
7,8
9

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kod CPV
Nazwa
33141320-9
Igły medyczne
33141300-3
Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
33141220-8
kaniule
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
33141000-0
i hematologiczne
31711140-6
elektrody
33141420-0
Rękawice chirurgiczne
39518000-6
Bielizna szpitalna
33631600-8
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

5. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie według potrzeb
Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia (podpisania
umowy) lub do momentu wyczerpania wartości umowy, na podstawie zamówień
cząstkowych Zamawiającego, przesłanych do Wykonawcy faksem lub emailem.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej ilości produktów, od ilości
zadeklarowanej w ofercie, przy czym minimalna wartość zamówionych Produktów, na
podstawie Umowy, przez Zamawiającego nie będzie niższa niż 70 %.
7. Zamawiający wymaga stałości cen netto w całym okresie trwania umowy. Dopuszcza się
zmianę cen brutto jedynie w przypadku zmiany podatku od towarów i usług (VAT),
w stopniu wynikającym z tych zmian. Zmiana cen wymaga sporządzenia pisemnego aneksu
do Umowy podpisanego przez obie Strony.
8. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się sukcesywnie według potrzeb
Zamawiającego na podstawie oddzielnie przesyłanych zapotrzebowań na koszt i ryzyko
Wykonawcy w terminie maksymalnie 5 dni od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
9. Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza
Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1, 05−800 Pruszków.
10. Zamawiający wymaga stałości cen netto w całym okresie trwania umowy z zastrzeżeniem
wyjątków określonych w Rozdziale 15.
11. Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty wpisane do Rejestru wyrobów
medycznych dopuszczonych do stosowania w służbie zdrowia na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876).
12. Dostarczone produkty muszą posiadać oznakowanie CE, które jest umieszczone na
produkcie przez producenta lub jego przedstawiciela upoważnionego do działań w Unii
Europejskiej, zgodnie z jego prawnym formatem w sposób widoczny, czytelny i trwały,
który spełnia normy europejskie.
13. Dostarczone produkty muszą posiadać opisy w języku polskim.
14. Termin przydatności produktów w dniu dostawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
15.Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone produkty posiadały numery katalogowe
producenta sprzętu medycznego, czym zapewnia dostęp do pełnej dokumentacji produktu i
dodatkowo potwierdza zgodność certyfikatów.
16. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym widoczna była data ważności,
opis w języku polskim. Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia opisu w języku polskim na
opakowaniu jednostkowym, winien się on znajdować na opakowaniu zbiorczym.
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17. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym widoczny był nr
katalogowy produktu.
Rozdział 3
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy.
9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych.
10. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca umieścił
w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał nazwy podwykonawców.
11. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona
podwykonawcom.
Rozdział 4
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie
w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie
w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie
w tym zakresie.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1
pkt. 2) lit. b) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej
innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający ocenia, czy sytuacja finansowa lub ekonomiczna udostępnianych przez
wykonawcę innych podmiotów, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 1.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (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);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt.
2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
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- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
ust. 1 pkt. 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20
lub ust. 5, 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.
9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie ust. 8.
10. W przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 19, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
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stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia.
12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Rozdział 5
Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę:
1.1. Do oferty wykonawca obowiązany jest dołączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust.1 ustawy.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 do niniejszej
SIWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a
ustawy). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1.1. niniejszej SIWZ składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
1.3. Zamawiający żąda aby 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 Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.
1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. Rozdziale 5
ust. 1 pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt. 3 ustawy:
3.1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.1. –
3.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.4. tiret pierwsze, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.4. tiret drugie, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 3 pkt. 3.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 3 pkt. 3.5. i 3.6. stosuje się odpowiednio;
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3.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ;
3.9. dokumenty i oświadczenia należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
3.10. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
3.11. w zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. poz. 1126);
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt. 1 ustawy, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych warunków w tym zakresie. Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli złożył wstępne oświadczenie w tym
zakresie.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt. 2 ustawy:
5.1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego, że oferowany towar posiada dokumenty
dopuszczające jego stosowanie w służbie zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
zgodne z wymaganiami określonymi odpowiednio w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.) ustawie z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876). Natomiast
dokumenty, których dotyczy powyższe oświadczenie zostaną udostępnione na każde
żądanie Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej
SIWZ.
5.2. Katalogi oferowanych produktów w języku polskim (zdjęcia z opisem, instrukcje itp.)
potwierdzające zgodność oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia.
Każdy katalog musi być opisany nazwą firmy (jeśli z treści dokumentu nie wynika), nr
pakietu i pozycji, której dotyczy - dla wszystkich pozycji arkusza asortymentowocenowego w danym pakiecie, na który Wykonawca składa ofertę.
5.3. Próbki oferowanych produktów zgodnie z arkuszem asortymentowo-cenowym
(Załącznik nr 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9), potwierdzające, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby
każda próbka była opisana numerem pakietu i pozycji, której dotyczy.
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5.4. Dokumenty, wymagane w arkuszach asortymentowo-cenowych, w zależności od
oferowanego pakietu.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego
dokumentu wyszczególnionego w ust. 3 pkt. 3.3., do oferty należy załączyć, np.
pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci poświadczonej przez notariusza.
UWAGA:
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Rozdział 6
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej w postaci dokumentu papierowego lub faksu za wyjątkiem oferty, umowy
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym
oraz Wykonawcami będą przekazywane:
3.1 pisemnie – adres Zamawiającego:
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków
3.2 faksem - numer Zamawiającego /22/ 770-93-08;
3.3 drogą elektroniczną - adres e-mail Zamawiającego: przetargi@szpk.pl.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
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albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 6.
8. W przypadku rozbieżności między treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 w kwestiach formalnych – Pani Małgorzata Konarska;
 w kwestiach merytorycznych – Pani Irena Bubak.
10. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności
na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.
Rozdział 7
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 8
Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział 9
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia lub na wybrany
Pakiet, lecz na wszystkie pozycje oferowanego Pakietu. W przypadku złożenia przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno
ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką biurową i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
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6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane
i datowane przez osobę (osoby) upoważnioną do podpisywania oferty.
7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem
do właściwego rejestru lub przez osobę odpowiednio upoważnioną.
8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone
(podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz
dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
9. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
10. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne
dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną
do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich
poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii.
11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione
informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA” lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o treści „informacje
zawarte na stronach od nr … do nr… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wraz
z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do
oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze
wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia.
W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają
ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez
wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych
uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości
dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych
wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od
wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku
z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych,
dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa”
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rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania
ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.).
12. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania.
13. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
14. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika
Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii.
15. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych.
16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
17. Na ofertę składa się:
 spis treści (wykaz zawartych dokumentów z podaniem numeru strony),
 dane „Wykonawcy”: nazwa, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy,
miejscowość, powiat, województwo, telefon, faks, regon, nip),
 wypełniony poprzez wpisanie wartości w wyróżnione pola „Arkusz
asortymentowo-cenowy” (Załącznik nr 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9 do
niniejszej SIWZ),
 oświadczenia dołączone do SIWZ (Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej SIWZ),
 pełnomocnictwo do podpisania oferty, umowy i składania ewentualnych wyjaśnień
(jeżeli dotyczy).
18. Ofertę w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu należy złożyć w Szpitalu Kolejowym
im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1, 05-800
Pruszków, sekretariat - I piętro.
19. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:
„Oferta – Postępowanie nr 4/17 Pakiet nr ……..”
adresat: Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków, sekretariat na I piętrze.
nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk
pieczęci).
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty oraz nieprawidłowego jej dostarczenia.
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20. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed
ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
21. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
z dopiskiem „ZMIANA”. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane,
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.
22. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie
ostatecznego terminu składania ofert.
Rozdział 10
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce składania ofert – Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków - sekretariat na I piętrze.
2. Termin składania ofert – do 04.05.2017 r. do godz. 10:30.
3. Miejsce otwarcia ofert – Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków – sala konferencyjna na
III piętrze.
4. Termin otwarcia ofert –04.05.2017 r. o godz. 11:00.
Rozdział 11
Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena za przedmiot oferty musi zawierać koszty:
 transportu do miejsca przeznaczenia towaru (wraz z opakowaniem transportowym
np. palety),
 ubezpieczenia towaru,
 opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty wszystkich czynności
związanych z obrotem towarowym z zagranicy wynikające z przepisów prawa celnego,
koszty załadunku i rozładunku),
 należności celnych, podatku VAT.
2. W ofercie należy podać 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 (Dz. U. poz. 915) za wykonanie
wybranej części (pakietu) przedmiotu zamówienia.
3. Cena jednostkowa brutto pozycji w pakiecie jest sumą ceny netto i podatku VAT.
4. Wartość netto pozycji w pakiecie jest iloczynem ilości i ceny jednostkowej netto.
5. Wartość brutto pozycji w pakiecie jest sumą wartości netto i podatku VAT.
6. Wartość netto pakietu jest sumą wartości netto wszystkich pozycji w pakiecie.
7. Wartość brutto pakietu jest sumą wartości brutto wszystkich pozycji w pakiecie.
8. Wszystkie wartości podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Wykonawca może podać tylko jedną cenę bez możliwości proponowania rozwiązań
wariantowych.
Rozdział 12
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
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1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający
zastosuje następujące kryteria oceny ofert odrębnie dla każdej części:
Nazwa kryterium
Cena
Czas dostawy do
magazynu
Zamawiającego
Termin przydatności

Waga
90pkt
5pkt

5pkt

2. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:
2.1. Oferta oceniana będzie pod względem:
a) formalnym, tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana
dokumentacja).
b) merytorycznym, poprzez:
 sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu z przedmiotem zamówienia,
 wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi poniżej kryteriami.
2.2. Wartość kryterium „cena” dla poszczególnych ofert, zostanie wyliczona wg
następującego wzoru:
najniższa cena oferty
Liczba punktów w kryterium = --------------------------------- x 90pkt
cena oferty badanej
2.3. Wartość kryterium „czas dostawy do magazynu Zamawiającego dla poszczególnych
ofert, zostanie wyliczona wg następującego wzoru:
najkrótszy czas dostawy
spośród złożonych oferty
Liczba punktów w kryterium = ------------------------------------------------------ x 5pkt
Czas dostawy oferowany w ofercie badanej
Maksymalny czas dostawy do magazynu Zamawiającego zaoferowany przez
wykonawcę nie może być dłuższy niż 5 dni, minimalny czas dostawy nie może być
krótszy niż 1 dzień. Oferta nie mieszcząca się w wymaganym czasie dostawy zostanie
odrzucona przez Zamawiającego.
W tym etapie będą rozpatrywane oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
2.4. Wartość kryterium „termin przydatności” dla poszczególnych ofert, zostanie
wyliczona wg następującego wzoru:
termin przydatności
Liczba punktów w kryterium = ------------------------------------------------------- x 5pkt
najdłuższy termin przydatności
spośród badanych ofert
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Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie przedstawionego w ofercie
terminu przydatności od daty dostawy.
UWAGA: Termin przydatności w dniu dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy
niż 12 miesięcy. Oferta z krótszym terminem ważności zostanie odrzucona przez
Zamawiającego. Maksymalny oferowany termin przydatności jaki zamawiający będzie
brał pod uwagę wynosi 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę
dłuższego terminu przydatności, Zamawiający do wyliczenia punktów w tym kryterium
będzie brał pod uwagę najwyższy termin 48 miesięcy.
Wykonawca, może wskazać tylko jeden termin przydatności dla poszczególnych Pakietów.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę różnych terminów przydatności w Pakiecie,
Zamawiający do wyliczenia punktów w tym kryterium będzie brał pod uwagę najkrótszy
zaoferowany termin.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów
uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91
ust. 4 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.
4. 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.
Rozdział 13
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
3. Przystępując do postępowania wykonawca wyraża zgodę na podpisanie umowy
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6. Postanowienia projektu umowy nie podlegają negocjacjom.
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
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Rozdział 14
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przez Wykonawcę.
Rozdział 15
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego
1. Projekt umowy stanowią Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
2.1. w zakresie zmian w komparycji umowy (dotyczących np.: nazwy, siedziby), literówek,
systematyki umowy, podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie,
osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, podwykonawców, zasad
realizacji umowy, warunków płatności,
2.2. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2.3. w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany przepisów powszechnie
obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy jeżeli Wykonawca, wykaże, że zmiany te miały wpływ na koszty wykonania przez
niego zamówienia. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni
przedstawiając odpowiednie dokumenty, że w związku z ww. zmianą i z jej powodu
poniesie stratę z tytułu realizacji umowy (koszty realizacji całej Umowy przekroczą
ustalone w umowie wynagrodzenie). W takiej sytuacji dopuszczalna jest zmiana
wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy za jeszcze niewykonany przedmiot umowy,
poprzez jego zwiększenie w stopniu nie większym niż koszt realizacji niewykonanej
części umowy;
2.4. w zakresie obniżenia wynagrodzenia, w przypadku obniżenia cen przez producenta;
2.5. w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy, w przypadku niewykorzystania
wartości umowy do dnia jej zakończenia, z zastosowaniem cen określonych w umowie,
do momentu wyczerpania wartości umowy
2.6. w zakresie dokonywania zmian ilościowych w ramach określonego w umowie
przedmiotu zamówienia do wysokości wartości umowy określonej dla danego zadania,
w związku z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć
w chwili przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia;
2.7. w zakresie zmiany zakresu rzeczowego, w przypadku wycofania przez producenta
któregokolwiek z produktów przedmiotu umowy (zaprzestania dystrybucji lub
produkcji, w tym czasowego zaprzestania o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiającego zamiennik produktu o tych samych właściwościach co pierwotnie
zaoferowany produkt w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za
wycofany produkt;
2.8. innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania Umowy pod
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz zgodnie
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z obowiązującymi przepisami prawa.
2.9. zmiany umowy, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia
określonej w § 3 ust. 2 projektu umowy.
3. Zmiany będą dokonywane pisemnie za pomocą aneksów do umowy.

Rozdział 16
Informacje dot. protokołu postępowania
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2
za pomocą poczty elektronicznej.
Rozdział 17
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej
przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
Rozdział 18
Informacje końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą dokumentacją mają zastosowanie przepisy
ustawy.
2. Załączniki:
2.1.Oświadczenie wykonawcy - Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7
2.2.Arkusze asortymentowo-cenowe - Załącznik nr 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9.
2.3.Projekt umowy - Załącznik Nr 8.
Komisja przetargowa:
przewodniczący komisji
sekretarz
członek komisji
członek komisji

-

Irena BUBAK
........................................
Małgorzata KONARSKA ........................................
Wiesława SZWECH
........................................
Ewa POŁEĆ
…………………………..
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