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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
 

w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
pod nazwą  

 

 

Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 

 
 

Termin składania ofert upływa 18.02.2019 r. do godz. 12:00 

 
 

 
 

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W  BZP W DNIU 05.02.2019 r.  

Z NUMEREM: 509100-N-2019 

 
 
Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy 
im. bł. Marty Wieckiej realizowany w ramach projektu Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt 
medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską  
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020” 
NUMER I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: Oś 1 2 Infrastruktura Społeczna  

NUMER I NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu 

subregionalnym– SPR 

Środki na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała na podstawie umowy nr: RPMP.12.01.03-12-0602/17-00 - XVII/153/FE/18 
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INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego.  

 
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyto następujących pojęć, należy przez nie rozumieć: 

1) Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 
2) Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty 

Wieckiej, podmiot obowiązany do stosowania ustawy; 

3) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 
która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie Zamówienia. 

4) Postępowanie – postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego wszczęte w drodze publicznego ogłoszenia 
o Zamówieniu w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa 

5) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

6) Zamówienie – zamówienie publiczne, przez które należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną pod rygorem 
nieważności na piśmie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiot został w sposób szczegółowy 

opisany w SIWZ. 
 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO (nazwa oraz adres):  

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

Adres:   ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
NIP:   868-16-04-021, 

REGON:  000304349 
 

Telefon  (0-14) 615-32-33, Faks  (0-14) 615-32-34 do korespondencji w sprawie Zamówienia. 
Adres poczty elektronicznej  do korespondencji w sprawie Zamówienia: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl 

Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital-bochnia.pl 

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

I.1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

i następnych Ustawy Pzp. (t.j. Dz.U. 2017. 1579 z późn. zm.) 
I.2) W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp.  

I.3) Wartość Zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.  
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II) 
 

Znak postępowania  DZ-271-1-5/2019 
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

 

II.2) RODZAJ ZAMÓWIENIA – dostawa 
 

 
 

mailto:zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
http://www.szpital-bochnia.pl/
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II.3) INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (9 pakietów). Każdy Wykonawca może złożyć 

ofertę na jeden pakiet lub więcej pakietów Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich 
pozycji danego pakietu Zamówienia. 

 

II.4) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem Zamówienia jest Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa 

i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety; 

Pakiet nr 1 - Wyposażenie technologiczne - Pompy, stacje dokujące; 
Pakiet nr 2 - Wyposażenie technologiczne - Drobny sprzęt medyczny; 

Pakiet nr 3 - Wyposażenie technologiczne - Meble ze stali nierdzewnej, regały; 
Pakiet nr 4 - Wyposażenie technologiczne - Meble medyczne;  

Pakiet nr 5 - Wyposażenie technologiczne – Meble; 
Pakiet nr 6 - Wyposażenie technologiczne - Wyposażenie łazienkowe; 

Pakiet nr 7 - Wyposażenie technologiczne – Chłodziarki; 

Pakiet nr 8 - Wyposażenie technologiczne – Wykończenia; 
II.4.1) Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 

Szczegółowa oferta cenowa - Specyfikacja techniczna- załącznik 1A do SIWZ.  
II.4.2) Zamawiający zastrzega sobie, że podane wymiary Mebli są wymiarami przybliżonymi, konstrukcja mebli 

powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na "miarę" z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków 

technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania Zamówienia 
obejmującej wykonanie mebli na wymiar musi dokonać w siedzibie zamawiającego dokładnych pomiarów 

pomieszczeń, w których będą rozmieszczone oferowane Meble w celu korekty wymiarów mebli w stosunku 
do wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia, oraz uzgodni z Zamawiającym ostateczny wygląd 

i rozmiar wyposażenia meblowego oraz kolorystykę mebli w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę wzorniki 

– dotyczy pakietu 4, 6. 
II.4.3) Rozmieszczenie wyposażenia technologicznego zawiera Projekt technologiczny – rysunki - załącznik nr 4 

do SIWZ oraz Wykaz wyposażenia technologicznego – załącznik nr 5 do SIWZ. SYMBOL TECHNICZNY - 
Projekt technologiczny – w formularzu Szczegółowa oferta cenowa - Specyfikacja techniczna - załącznik 1A 

do SIWZ wskazuje miejsce rozmieszczenia dla danego wyposażenia technologicznego. 
 

II.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

Główny kod CPV  33100000-1 
   33192000-2 

39100000-3 
44410000-7 

39711130-9 

44115310-5 
34928320-7 

 
II.6) SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM 

II.6.1) Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały 

w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 (3A-3E) do SIWZ. 
II.6.2) W celu zapoznania się z pomieszczeniami do których będzie dostarczone wyposażenie technologiczne  

Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej na obiekcie.  
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II.7) ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP  
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy 

Pzp  
 

II.8) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało realizowane do 30.06.2019r., z zastrzeżeniem, 
że wyposażenie technologiczne zostanie dostarczone przez Wykonawcę w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty Zamówienia przesłanego przez Zamawiającego pisemnie, 
faxem lub poprzez email, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem.  

 
II.9) INFORMACJE DODATKOWE 

II.9.1) Zamówienie obejmuje koszty transportu loco Zamawiający (w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego). 
II.9.2) Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ i opisie przedmiotu Zamówienia, przedmiot Zamówienia 

jest opisany jest w sposób wskazany w art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp lub w sposób wskazany w art. 30 ust. 1 i 3 
Ustawy Pzp – to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny opisywanym”. 

Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 Ustawy 

Pzp poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej i wykazać, że oferowane dostawy 
spełniają wymogi Zamawiającego. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. 

Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia dokumentów 
na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia brakujących 

dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. 

II.9.3) Warunki płatności zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Termin płatności 
30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

II.9.4) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z wymaganiami określonymi dla przedmiotu. 
  

II.10) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, 

PODWYKONAWCÓW, WYKONAWCÓW POWOŁUJĄCYCH SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH 
II.10.1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. Zamawiający nie wymaga formy prawnej, 
jaką musi przyjąć grupa Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność 

w formie spółki cywilnej), której zostanie udzielone Zamówienie. 
2) W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, są zobowiązani do złożenia w ofercie 
dokumentu pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w ppkt 2, lub zawartej między 

nimi umowy (tj. m.in. umowy spółki cywilnej lub umowy konsorcjum), o ile wynika z niej sposób 
reprezentowania. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania ich w Postępowaniu, 

albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczących poszczególnego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tego 
Wykonawcę lub pełnomocnika, o którym mowa w ppkt 2, o ile z treści pełnomocnictwa wynika umocowanie 

do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy. 
5) Korespondencja oraz komunikacja w Postępowaniu, po otwarciu ofert, dokonywana będzie wyłącznie 

z pełnomocnikiem, o którym mowa w ppkt. 2. 

6) Niedopuszczalne są zmiany w składzie grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie 
po terminie składania ofert.  
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7) Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie Zamówienia.  

8) Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt XI. SIWZ, przed zawarciem Umowy, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie Zamówienia, przedstawili Zamawiającemu umowę określająca podstawy i zasady 

wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia (np. umowę konsorcjum lub inną umowę o podobnym 

charakterze, w szczególności umowę o współpracy). 
II.10.2) Podwykonawcy 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części 
Zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

Zamówienia  

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

3) Jeżeli zmiana lub 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 jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie Zamówienia. 

II.10.3) Wykonawcy powołujący się na zasoby podmiotów trzecich 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. III.1.2) – III.1.3) SIWZ 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w II.9.3) ppkt. 1) SIWZ wystąpi 
wyłącznie w przypadku kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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.  
b) Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego 

podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie 
ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane 

z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich 
bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie Zamówienia (w szczególności zdolność techniczna 

lub zawodowa), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu 

w wykonaniu Zamówienia jako podwykonawcy.  
c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp.  

3) 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. 
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach 

którego polega Wykonawca, 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaże wymagane 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych 

podmiotów lub własne. 
 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie w postępowaniu imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji Zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych 
lub doświadczeniu tych osób 

Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca 
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia. 
 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z Postępowania, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 
2) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 7 ustawy. 

3) 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. 

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt III.2.1) ppkt. 3. 

5) Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
III.2.2) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy 
Pzp, tj.: 

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 
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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. 
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.3.1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, składane 

na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

III.3.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa 
w III.3.1), 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.  

III.3.3) Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z Postępowania złożył oświadczenie, 
o którym mowa w III.3.1). 

III.3.4) 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 składa także oświadczenie o którym mowa w III.3.1) dotyczące tych podmiotów. 

 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP 

III.4.1) Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy 

Pzp, tj.: 
1) 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;  

III.4.2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp 

wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór oświadczenia 

zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z zamieszczeniem informacji o której w pkt. VIII.7) SIWZ. 

W przypadku braku złożenia samodzielnie przez Wykonawcę oświadczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin 

na dokonanie tej czynności 
III.4.3) W przypadku podmiotów zagranicznych Wykonawca składa odpowiednio dokumenty zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
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III.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 1 USTAWY PZP 
III.5.1) Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z powyższym 

przed udzieleniem Zamówienia, nie wezwie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 
Ustawy Pzp. 

UWAGA! 
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, w przypadku wskazania 

przez Wykonawcę: 
1) dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty Dla wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 

dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 
na język polski;  

2) oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń 

lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy. Zamawiający 
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy  korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
 

III.6) 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 PZP 

III.6.1) Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

Pzp, tj.: 
Pakiet nr 1-2 

1) dokumentów potwierdzających, że oferowany wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych 

do niej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej tj.: Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE 
lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument 

potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu 
przeznaczonego do używania na tym terytorium.-  

2) dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego w  specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A 

do SIWZ tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder 

ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim.  
Pakiet nr 3 

1) Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności CE 
2) dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego w  specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do 
SIWZ tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze 

zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim. 

Pakiet nr 4 
1) Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności CE 
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2) dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego w  specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A 

do SIWZ tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder 
ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim. 

Pakiet nr 5, 6 poz. 1-5, 7 

1) dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego w  specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A 

do SIWZ tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder 
ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim. 

 

III.6.2) Zamawiający oceniać będzie potwierdzenie spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę dokument, o którym mowa w punkcie 

III.6) Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie formalnej „spełnia/nie spełnia” 
 

III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) - III.6) 
III.7.1) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 

niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
III.7.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument ustanawiający 

pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia 
Umowy. 

III.7.3) W przypadku Wykonawców powołujący się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.   
 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

IV.1) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy dla których 
dopuszczalna jest forma pisemna. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z §14 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać 
zamawiający (…) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ (również w przypadku ich 

złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) mogą być poświadczane 

za zgodność z oryginałem w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
IV.2) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 
IV.3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 

składane na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” 
im. bł. Marty Wieckiej, 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych. 

IV.4) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 

winny być kierowane na adres: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, a faksem na nr (14) 615 32 34. 
IV.5) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 

elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze Stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany 

przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że 
zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie. 

IV.6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać 
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na adres mailowy podany w punkcie IV.4) w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej 
do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go 

dodatkowo pocztą lub faksem.  
IV.7) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy 

przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.  

IV.8) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
IV.9) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach technicznych 

(np. nie działa strona, mail itp.) jest:  
Marta Dziedzic – Dział DZiZP  

tel./fax (0-14) 615-32-33/(0-14) 615-32-34, zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl 

Godziny pracy Zamawiającego - 7:30 - 15:05. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w niniejszym punkcie SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

V.1) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

VI.1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 Ustawy Pzp).  

VI.2) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie 
lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

VI.3) Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

VI.4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 
 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

VII.1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 
(ceny w formularzu powinny być podane w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku gdy 

Wykonawca nie złoży lub przedłoży w ofercie nie wypełniony lub nie podpisany Formularz oferty, Zamawiający 
odrzuci ofertę Wykonawcy;  

2) formularz Szczegółowa oferta cenowa - specyfikacja techniczna sporządzony odpowiednio wg załącznika nr 1A 

do SIWZ. Formularz nie podlegający uzupełnieniu. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty wypełnionego 
dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (w wersji edytowalnej) Arkusz winien zawierać 

wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).  
3) oświadczenia  wymienione w pkt. III.3);  

4) dokumenty, które Wykonawca powinien dostarczyć zgodnie z pkt. III.7  

VII.2) Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  
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VII.3) Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego 
przedstawionych w Załącznikach do SIWZ. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach 

z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w SIWZ. 
VII.4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

VII.5) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
VII.6) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

VII.7) Formę dokumentów lub oświadczeń składanych w ofercie reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwane dalej Rozporządzeniem. 

VII.8) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   
VII.9) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi 

numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.  

VII.10) Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

VII.11) Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie lub opakowaniu, 

w sposób uniemożliwiający ujawnienie jej treści przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie 
lub opakowaniu należy umieścić następującą treść: 

NAZWA WYKONAWCY……………………………. 
ADRES WYKONAWCY………………….………. 
NUMER TELEFONU………………………….. 

OFERTA  

w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego  
pod nazwą  

Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II) 
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- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.02.2019 r., DO GODZ. 12:10(*) 

 (*) w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego 
z powyższym sposobem opisania oferty, jak również w przypadku nienależytego jej zabezpieczenia. 

 
VII.12) Zmiana lub wycofanie oferty: 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE”. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. Koperty oznakowane w ten sposób 

będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

VII.13) Tajemnica przedsiębiorstwa 
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1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 

składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 
20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

4) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
Ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna 
za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 

dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
5) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści 

zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w pkt IV SIWZ. Przepisy Ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 

Zamówienia, w tym zapisów projektu Umowy, po terminie otwarcia ofert. 
 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

VIII.1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Krakowskiej 31, w Bochni – pok. 3 Dziennik 

podawczy, Pawilon A, do dnia 18.02.2019 r., do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem 
przedstawionym w pkt VII. SIWZ 

VIII.2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

VIII.3) Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt VIII.1) zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 

Ustawy Pzp 
VIII.4) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 9, Pawilon A, w dniu 18.02.2019 r., o godzinie 

12:10.  
VIII.5) Otwarcie ofert jest jawne.  

VIII.6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. 
VIII.7) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpital-bochnia.pl informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

IX.1) Wykonawca określa cenę realizacji Zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym ogólnym, 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ, ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 

Zamówienia. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług 

http://www.szpital-bochnia.pl/
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(VAT) za całość Zamówienia. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie 
uzna za omyłkę rachunkowa błędnie określonej stawki podatku VAT (będzie to błąd w obliczeniu ceny). 

IX.2) Sposób obliczenia ceny – zgodnie z formularzem szczegółowa oferta cenowa - specyfikacja techniczna –– 
stanowiącą Załącznik nr 1A do SIWZ.  

IX.3) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia 

(z uwzględnieniem oferowanych upustów), niezbędne do zrealizowania przedmiotu Zamówienia zgodnie 
z opisem przedmiotu Zamówienia oraz projektem umowy określonym w SIWZ. Oznacza to, że cena ta musi 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne 
do wykonania Zamówienia tj. podatek VAT (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w punkcie IX.7) SIWZ), 

dostawy sprzętu, przeszkolenie personelu itp.  

IX.4) Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w projekcie 
Umowy.  

IX.5) Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  

IX.6) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena przyjęta w ofercie może być tylko jedna, 
nie dopuszcza się wariantowości cen. 

IX.7) Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
 

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

X.1) Ocena ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów:  

X.1.1) Pakiet nr 1 

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach, 
którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium Waga [%] 
Maksymalna 

liczba punktów 

Cena ofertowa brutto K1 60% 60 

Parametry techniczne K2 20% 20 

Okres gwarancji K3 10% 10 

Czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji 
sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą 

składane telefonicznie lub e-mailem dalej - Czas reakcji 

serwisu 

K4 10% 10 

RAZEM 100% 100 

2) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

C = K1 + K2 + K3+K4 
gdzie: 

C – całkowita liczba punktów, 
K1 – punkty uzyskane w kryterium Cena ofertowa brutto, 

K2 - punkty uzyskane w kryterium Parametry techniczne 
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K3 – punkty uzyskane w kryterium Okres gwarancji.  
K4 – punkty uzyskane w kryterium Czas reakcji serwisu 

 
3) Ocena punktowa w kryterium - Cena ofertowa brutto - dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto 

wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru: 

Cena najtańszej oferty 
K1 = -----------------------------------------  x 60pkt 

Cena badanej oferty 
 

4) Ocena punktowa w kryterium - Parametry techniczne - dokonana zostanie na podstawie zaoferowanych 

przez Wykonawcę w ofercie parametrów technicznych (załącznik nr 1A do SIWZ – specyfikacja techniczna – 
szczegółowa oferta cenowa) i założonych niżej warunków i przeliczona według wzoru:.   

Wartość liczbowa w badanej ofercie 
K2 = --------------------------------------------------------------------------------------------------  x 20 pkt 

Najwyższa wartość liczbowa ocenianego kryterium spośród badanych ofert 
 

Założone warunki parametrów techniczne, jakie należy przyjąć w treści oferty: 

L.p. Warunek 
Maksymalna liczba punktów dla danego 

parametru 

1. 
Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez 
konieczności wyjmowania wszystkich pomp  

TAK/NIE 
Brak – 0 punktów 

Zaoferowanie – 2 punkty 

2. 
Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez 
dodatkowego oprzyrządowania. Oprócz mocowania, uchwyt do 

przenoszenia modułu  

TAK/NIE 
Brak – 0 punktów 

Zaoferowanie – 1 punkt 

3. 
Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 
16 pomp na stanowisko.   

TAK/NIE 
Brak – 0 punktów 

Zaoferowanie – 2 punkty 

4. 

Możliwość komunikacji z Systemami PDMS (System Zarządzania 
Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, 
Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działającymi 
instalacjami. 

TAK/NIE 
Brak – 0 punktów 

Zaoferowanie – 1 punkt 

5. 

System do kontrolowanej podaży insuliny 
Automatyczna kalkulacja dawki insuliny obliczana przez algorytm 
predykcyjny integrujący następujące dane:  
• ostatni wynik badania poziomu glukozy we krwi 
• żywienie enteralne  
• żywienie parenteralne  
• przebieg terapii w określonym czasie  
• masa ciała pacjenta   
Możliwość zaprogramowania żądanych poziomów glukozy według 
trzech modeli:  
• 1.4,4 – 6,1 mmol/l (80-110 mg/dl)  
• 2.4,4 – 8,3 mmol/l (80-150 mg/dl)  
• 3.5,6 – 8,9 mmol/l (100-160 mg/dl) 
Automatyczna współpraca z systemem pomp infuzyjnych - dwiema 
objętościowymi do podaży żywienia parenteralnego i enteralnego i 
jedną strzykawkową do podaży insuliny poprzez stację dokującą 
Możliwość prowadzenia insulinoterapii u pacjentów, którzy nie są 
żywieni  
Dokumentowanie prowadzonej terapii z możliwością przeniesienia 
danych do komputera 

TAK, podać/opisać 

TAK - 2 punkty 
• żywienie parenteralne 

• 1.4,4 – 6,1 mmol/l (80-110 mg/dl)   
NIE  – 0 punktów 

• żywienie parenteralne 
• 1.4,4 – 6,1 mmol/l (80-110 mg/dl)   
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6. 
Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 
minimum 3 pompy na jednym odłączalnym uchwycie. 

TAK/NIE 
Brak – 0 punktów 

Zaoferowanie – 2 punkty 

7. 
Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z 
komputerem poza stacją dokującą poprzez WiFi 

TAK/NIE 
Brak – 0 punktów 

Zaoferowanie – 2 punkty 

8. 
Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca 
współpracę  z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi 
- udokumentowana działającymi instalacjami. 

TAK/NIE 
Brak – 0 punktów 

Zaoferowanie – 2 punkty 

9. 
Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 
10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów   

TAK/NIE 
Brak – 0 punktów 

Zaoferowanie – 2 punkty 

10 Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.   
TAK/NIE 

Brak – 0 punktów 
Zaoferowanie – 2 punkty 

11. 
Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko 
pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez 
konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. 

TAK/NIE 
Brak – 0 punktów 

Zaoferowanie – 2 punkty 

Maksymalna liczba punktów w kryterium Parametry techniczne wynosi 20 punktów. 

 

5) Ocena punktowa w kryterium - Okres gwarancji - dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji wskazanego 
przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 1A do SIWZ – specyfikacja techniczna – szczegółowa oferta cenowa) 

i założonych niżej warunków:  
Minimalny Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji, 

poniżej przyjętych złożeń przez Zamawiającego, zostanie odrzucona jako niezgodna z wymogami określonymi 
w SIWZ.  

Wykonawca za zaoferowanie: 

 24 miesięcznego okresu gwarancji otrzyma 1 punkt  

 30 miesięcznego okresu gwarancji otrzyma 5 punktów.  

 36 miesięcznego okresu gwarancji otrzyma 10 punktów. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium okres gwarancji wynosi 10 punktów. 
Wykonawca może zaoferować Okres pełnej gwarancji powyżej 36-miesięcznego okresu gwarancji. Oferta 

Wykonawcy, który zaoferuje Okres pełnej gwarancji powyżej przyjętych założeń otrzyma 10 punktów. 
 

6) Ocena punktowa w kryterium - Czas reakcji serwisu - dokonana zostanie na podstawie Czasu reakcji serwisu 

wskazanego przez Wykonawcę w ofercie (formularz szczegółowa oferta cenowa specyfikacja techniczna – 
załącznik 1A do SIWZ) i założonych niżej warunków. 

Maksymalny Czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje Czas reakcji serwisu, 
powyżej maksymalnych złożeń przez Zamawiającego, zostanie odrzucona jako niezgodna z wymogami 

określonymi w SIWZ.  
Wykonawca za zaoferowanie Czasu reakcji serwisu: 

 48 godzinnego otrzyma 1 punkt;  

 36 godzinnego otrzyma 5 punktów;  

 24 godzinnego otrzyma 10 punktów. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium Czas reakcji serwisu wynosi 10 punktów. 

 
X.1.2) Pakiet nr 2,  

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach, 
którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 
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Kryterium Waga [%] 
Maksymalna 

liczba punktów 

Cena ofertowa brutto K1 60% 60 

Okres pełnej gwarancji K2 30% 30 

Okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach 
naprawy dalej - Okres gwarancji na części zamienne 

K3 10% 10 

RAZEM 100% 100 

2) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
C = K1 + K2 +K3  

gdzie: 

C – całkowita liczba punktów, 
K1 – punkty uzyskane w kryterium Cena ofertowa brutto, 

K2 – punkty uzyskane w kryterium Okres pełnej gwarancji, 
K3 – punkty uzyskane w kryterium Okres gwarancji na części zamienne 

 
3) Ocena punktowa w kryterium - Cena ofertowa brutto - dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto 

wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru: 

 
Cena najtańszej oferty 

K1 = -----------------------------------------  x 60pkt 
Cena badanej oferty 

 

4) Ocena punktowa w kryterium - Okres pełnej gwarancji - dokonana zostanie na podstawie Okres pełnej 
gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie (formularz szczegółowa oferta cenowa specyfikacja 

techniczna – załącznik 1A do SIWZ) i założonych niżej warunków. 
Minimalny Okres pełnej gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje Okres pełnej 

gwarancji, poniżej minimalnych złożeń przez Zamawiającego, zostanie odrzucona jako niezgodna z wymogami 

określonymi w SIWZ.  
Wykonawca za zaoferowanie Okresu pełnej gwarancji: 

 24 miesięcznego otrzyma 10 punkty;  

 30 miesięcznego otrzyma 20 punktów;  

 36 miesięcznego otrzyma 30 punktów. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium Okres pełnej gwarancji wynosi 30 punktów 
Wykonawca może zaoferować Okres pełnej gwarancji powyżej 36-miesięcznego okresu gwarancji. Oferta 

Wykonawcy, który zaoferuje Okres pełnej gwarancji powyżej przyjętych założeń otrzyma 30 punktów. 
 

5) Ocena punktowa w kryterium - Okres gwarancji na części zamienne - dokonana zostanie na podstawie 

Okresu gwarancji na części zamienne wskazanego przez Wykonawcę w ofercie (formularz szczegółowa oferta 
cenowa specyfikacja techniczna – załącznik 1A do SIWZ) i założonych niżej warunków. 

Minimalny Okres gwarancji na części zamienne wynosi 6 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje 
Okres gwarancji na części zamienne, poniżej minimalnych złożeń przez Zamawiającego, zostanie odrzucona 

jako niezgodna z wymogami określonymi w SIWZ.  

Wykonawca za zaoferowanie Okresu gwarancji na części zamienne: 
 6 miesięcznego otrzyma 1 punkty;  

 12 miesięcznego otrzyma 5 punktów;  

 24 miesięcznego otrzyma 10 punktów. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium Okres gwarancji na części zamienne wynosi 10 punktów 



 
Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II) 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-5/2019 
 

 

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital 
Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską  

w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 
 

 

ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia,  
REGON: 000304349 
NIP: 868-16-04-021 

Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01  
Fax: (14) 615-32-02 

Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 17 z 20 

 

Wykonawca może zaoferować Okres gwarancji na części zamienne powyżej 24-miesięcznego okresu gwarancji. 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje Okres gwarancji na części zamienne powyżej przyjętych założeń otrzyma 

10 punktów. 
 

X.1.3) Pakiet nr 3-8 

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach, 
którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium Waga [%] 
Maksymalna 

liczba punktów 

Cena ofertowa brutto K1 60% 60 

Okres pełnej gwarancji K2 40% 40 

RAZEM 100% 100 

2) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
C = K1 + K2  

gdzie: 
C – całkowita liczba punktów, 

K1 – punkty uzyskane w kryterium Cena ofertowa brutto, 
K2 – punkty uzyskane w kryterium Okres pełnej gwarancji, 

 

3) Ocena punktowa w kryterium - Cena ofertowa brutto - dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto 
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru: 

 
Cena najtańszej oferty 

K1 = -----------------------------------------  x 60pkt 

Cena badanej oferty 
 

4) Ocena punktowa w kryterium - Okres pełnej gwarancji - dokonana zostanie na podstawie Okres pełnej 
gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie (formularz szczegółowa oferta cenowa specyfikacja 

techniczna – załącznik 1A do SIWZ) i założonych niżej warunków. 

Minimalny Okres pełnej gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje Okres pełnej 
gwarancji, poniżej minimalnych złożeń przez Zamawiającego, zostanie odrzucona jako niezgodna z wymogami 

określonymi w SIWZ.  
Wykonawca za zaoferowanie Okresu pełnej gwarancji: 

 24 miesięcznego otrzyma 10 punkty;  

 30 miesięcznego otrzyma 20 punktów;  

 36 miesięcznego otrzyma 40 punktów. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium Okres pełnej gwarancji wynosi 40 punktów 
Wykonawca może zaoferować Okres pełnej gwarancji powyżej 36-miesięcznego okresu gwarancji. Oferta 

Wykonawcy, który zaoferuje Okres pełnej gwarancji powyżej przyjętych założeń otrzyma 40 punktów. 

 
X.2) Przyjmuje się, ze 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. Punktacja przyznawana ofertom 

w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba 
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

X.3) Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w Ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru.  
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X.4) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona 

wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 Ustawy Pzp). 
 

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

XI.1) 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.  
XI.2) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia 

Zamawiający będzie żądał złożenia przed zawarciem Umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców.  
XI.3) 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. 
XI.4) Zawarcie Umowy nastąpi wg projektu Zamawiającego. 

XI.5) Postanowienia ustalone w projekcie Umowy nie podlegają negocjacjom. 
XI.6) 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 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

XII.1) Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 

UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

XIII.1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejsza zostanie 

podpisana Umowa. Projekt Umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

XIII.2) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych 
w ofercie.  

XIII.3) Do oferty należy załączyć oświadczenie o gotowości zawarcia Umowy z Zamawiającym na warunkach projektu 
Umowy. Treść wymaganego oświadczenia zawarte jest w załączniku nr 1 (FORMULARZ OFERTOWY) do SIWZ. 

XIII.4) Zamawiający w powiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wskaże datę zawarcia Umowy.  
XIII.5) Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niemożliwości przybycia osoby 

umocowanej do siedziby Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, w celu podpisania umowy, na wniosek 

Wykonawcy, Umowa zostanie przesłana listownie do Wykonawcy na adres wskazany w ofercie. 
XIII.6) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany zawartej Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany Umowy zostały określone w projekcie Umowy, 

o którym mowa w pkt. XIII.1). 

XIII.7) Zmiana Umowy może zostać dokonana w formie pisemnego aneksu, którego treść zostanie zaakceptowana 
przez obie strony. Inicjatorem zmian do Umowy może być zarówno Wykonawca, jaki i Zamawiający. 
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XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

XIV.1) Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań 

powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.  
XIV.2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp. 
 

XV. INFORMACJE DODATKOWE 

XV.1) ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania Zamówienia. 
XV.2) INFORMACJA O WYMOGU LUB MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI 
OKREŚLONEJ W ART. 10 A UST 2 USTAWY PZP. 

Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10 ust. 2; 

XV.3) STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART.91 UST. 2A USTAWY PZP 

Nie dotyczy. 
XV.4) OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
XV.5) INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ LUB DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 

1) Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej. 

2) Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
XV.6) INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

Przy udzieleniu Zamówienia nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 
XV.7) INFORMACJA DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w PLN. 
XV.8) WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ICH ZWROT 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w Ustawie 

Pzp.  
XV.9) INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ  KLUCZOWYCH CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2 

Nie dotyczy. 
XV.10) INFORMACJA O WYMAGANIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP (ZATRUDNIENIE 

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ). 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę). 

XV.11) INFORMACJA O WYMAGANIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

 

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

Załącznik 1. Formularz ofertowy ogólny. 

Załącznik 1A. Formularz szczegółowa oferta cenowa - specyfikacja techniczna. 

Załącznik 2A. Wzór oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  
Załącznik 2B. Wzór oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik 2C. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
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