
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa produktów stosowanych w osteosyntezie 

o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) 

 

 

 

Nr sprawy: Szp.12/10/16 

 

 

 

 

Lokalizacja:   ul. Kraszewskiego 11  

62-041 Puszczykowo 

działka o numerze ewid. 950/5 

 

 

Zamawiający:  Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.  

ul. Kraszewskiego 11      

62-041 Puszczykowo  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania: kwiecień 2016 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr sprawy: Szp.12/10/16  

Strona 2 z 10 

 

 I. Informacje wprowadzające 
1. Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. zaprasza do składania ofert  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w punkcie 

IV SIWZ. 
3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 
1) „Szpital” lub „Zamawiający” – Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego 

S.A. 
2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji; 
3) „SIWZ” lub „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
4) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164); 
5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 

zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w punkcie IV SIWZ; 
6) ”Wykonawca” lub „oferent”– podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży 

ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie 
wykonania Zamówienia. 

 
II. Zamawiający 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. 
ul. Kraszewskiego 11 
62-041 Puszczykowo 
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 
tel. 61 89 84 000 
faks 61 89 84 056 
Czas pracy Szpitala 7.00 – 14.35 
 
III. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r.  

poz. 2164) 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231). 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2254). 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 
CPV:  33141770-8 – Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty 
  33183300-9 – Urządzenia do osteosyntezy 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów stosowanych w osteosyntezie na Blok 
Operacyjny Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części. 
Każda z części obejmuje: 

http://www.szpitalwpuszczykowie.com.pl/
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1) dostawę produktów do osteosyntezy; 
2) udostępnienie instrumentariów;  
3) utworzenie depozytu na Bloku Operacyjnym; 
4) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami znajduje się  
w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych). 
Warunki dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia określono w projekcie umowy stanowiącym 
Załącznik nr 3 do SIWZ. 
Oferowany asortyment powinien być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 876). 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg, 
terminowe wykonanie poszczególnych dostaw oraz jakość przedmiotu umowy. 
 
V. Części zamówienia 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez 
siebie część zamówienia lub na kilka części zamówienia.  
Szczegółowy opis, co do parametrów technicznych i jakościowych zawarto w Załączniku nr 1 do 
niniejszej SIWZ. 

 
Część nr 1 Systemy płyt i gwoździ 
 
Część nr 2 Gwoździe śródszpikowe - tytanowe 
 
Część nr 3  Płytki blokowane - tytanowe 
 
Część nr 4  Śruby, płyty i gwoździe 
 
Część nr 5 Wkręty, płyty, druty i gwoździe 
 

VII. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VIII. Zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
IX. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 
 
X. Termin wykonywania zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. 
 
XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
1. Warunki udziału w postępowaniu 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełnią warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
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3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy 
przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia - nie 
spełnia”. 
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  
z postępowania. 
O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
XII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22  

ust. 1 Ustawy należy złożyć: 
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Załączniku nr 4 

do SIWZ. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, 
należy złożyć: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ. 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
1) rozdz. XII pkt 2.2- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  
w rozdz. XII pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – 
wystawionych w terminie określonym w rozdz. XII pkt 3.1. 

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą składa: 
1) dokumentację zawierającą dane techniczne, parametry (w języku polskim), które 

potwierdzą wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. np.: ulotki, katalogi, 
prospekty, protokoły badań itp.; 

2) deklaracje zgodności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 876). 

Dokumenty, o których mowa w punkcie XII mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu, o którym 
mowa w pkt XII.1.1, który to powinien zostać złożony w oryginale lub notarialnie poświadczonej 
kopii.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
XIII. Grupa kapitałowa 
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa (w oryginale lub 

notarialnie poświadczonej kopii) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej – zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 184 
ze zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 
 

XIV. Obowiązek podatkowy u Zamawiającego 
Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 
 
XV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji. 
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez 
ujawniania źródeł zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na 
stronie internetowej www.szpitalwpuszczykowie.com.pl  

5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz zapytania do treści 
SIWZ jak i wyjaśnienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują na pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną. 

6. Dane teleadresowe: 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.  
ul. Kraszewskiego 6 
62-041 Puszczykowo 
Kancelaria Szpitala 
faks: 61 89 84 056 
e-mail: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl 

http://www.szpitalwpuszczykowie.com.pl/
mailto:przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl
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XVI. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, oraz zamieści ją na stronie 
internetowej: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl  
Jeżeli zmiana treści specyfikacji w niniejszym postępowaniu prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
specyfikację oraz zamieści informację na stronie internetowej.  

 
XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  
Robert Rosół 
faks 61 89 84 056,  
e-mail przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl 
 
XVIII. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XIX. Termin związania ofertą 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
  
XX. Opis przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na daną 

część/części zamówienia. 
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy.  
5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
upoważnionej po stronie Wykonawcy. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwość dekompletacji zawartości oferty.  

2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, tj.: 
1) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają  

z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych – pełnomocnictwo powinno 
zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; 

2) formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; 
3) formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych stanowiący Załącznik 

nr 1 do SIWZ,  

http://www.szpitalwpuszczykowie.com.pl/
mailto:przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl
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4) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. XII i XIII SIWZ; 
3. Oferta wspólna. 

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów Zamawiający wymaga: 
1) wskazania podmiotów składających ofertę wspólną (pełna nazwa i adres siedziby); 
2) wskazania pełnomocnika do reprezentowania podmiotów przed Zamawiającym  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy; 

3) oferta winna zawierać dokumenty wymienione w rozdz. XII pkt 2 i XIII pkt 1 dla każdego  
z podmiotów z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w: Kancelarii 
Szpitala 
UWAGA! 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty pozostawione w innym miejscu 
Szpitala, np. portierni szpitalnej. 
Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na 
adres: 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.   
ul. Kraszewskiego 6 
62-041 Puszczykowo 
Kancelaria Szpitala 
Oznakowane następująco: „Dostawa produktów stosowanych w osteosyntezie – przetarg 
nieograniczony” 
5.   Zmiana / wycofanie oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta (patrz rozdz. XIX pkt 1-2 SIWZ) tj. w zamkniętej kopercie lub 
opakowaniu, odpowiednio oznakowanej: „Dostawa produktów stosowanych  
w osteosyntezie – przetarg nieograniczony” z dopiskiem „ZMIANA”. 

3) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę  
z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia. 

 
XXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii 

Szpitala, mieszczącej się na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 6, 
znajdującego się naprzeciw budynku Szpitala do dnia:  

 
18 maja 2016 r. do godz. 10:00 
 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie. 

 
2. Oferty zostaną otwarte dnia 18 maja 2016 r., o godz. 10:15, w: 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.  
ul. Kraszewskiego 11 
62-041 Puszczykowo 
Sala Wykładowa mieszcząca się na parterze budynku Szpitala. 
3. Sesja otwarcia ofert. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację 
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o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: m.in. nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 
 
XXII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty jest ceną brutto, która musi być podana w PLN cyfrowo. 
2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formularzu 

cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.  
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki  związane  

z wykonaniem zamówienia. 
4. Cena może być tylko jedna na wybraną część lub części; nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
 
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 
XXIV. Kryteria oceny oferty 
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które zostały złożone przez Wykonawców 

niepodlegających wykluczeniu z postępowania i nie podlegają odrzuceniu na podstawie 
art. 89 ust. 1 Ustawy; 

2. Wybór oferty w ramach poszczególnych części zamówienia zostanie dokonany 
indywidualnie dla danej części zamówienia na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 
Cena ofertowa brutto – 95%, 
Termin dostawy/uzupełnienia depozytu – 5%. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktów 
w danej części zamówienia; 

3. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

1) Kryterium - cena ofertowa brutto 

    Najniższa cena oferty  
Ilość punktów   =      ----------------------------------------- x 95 pkt 
    Cena badanej oferty 

 

2) Kryterium – termin dostawy/termin uzupełnienia depozytu 

            
Najkrótszy oferowany termin dostawy/termin uzupełnienia depozytu 

Ilość punktów = -------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt 
                  Termin dostawy/termin uzupełnienia depozytu w badanej ofercie 
 

Termin dostawy/termin uzupełnienia depozytu należy podać w dniach i nie może być 
krótszy niż 1 dzień roboczy oraz nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.  
Jeżeli Wykonawca zaoferuje wartość mniejszą niż 1 dzień roboczy do obliczeń zostanie 
przyjęte 1 dzień roboczy i taki termin zostanie uwzględniony także w umowie. 
Jeżeli wykonawca zaoferuje wartość większą niż 3 dni robocze lub nie wpisze wartości – do 
obliczeń zostaną przyjęte 3 dni robocze i taki termin zostanie uwzględniony także  
w umowie. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w Ustawie, niniejszej specyfikacji i została uznana przez 
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Zamawiającego za najkorzystniejszą w danej części zamówienia w oparciu o podane  
w rozdz. XXIII pkt 2 kryteria. 

 
XXV. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Umowa na daną część zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, którego ofertę wybrano 

jako najkorzystniejszą. 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

3. W przypadku oferty wspólnej – przedłożenie najpóźniej w dniu podpisania umowy oryginału 
lub poświadczonej za zgodność kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy 
złożyli ofertę wspólną – jeżeli wcześniej nie została złożona. 

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
 
XXVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXVII. Warunki umowy 
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 
3. Załącznikiem do umowy będzie formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów 

wymaganych. 
 
XXVIII. Środki ochrony prawnej 
Środki ochrony prawnej: przysługują 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 niniejszej Ustawy. 
Odwołanie 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych  
w art. 27 ust. 2 Ustawy. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 
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Warunków Zamówienia na stronie internetowej.  
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.   

 
Skarga do sądu 
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu.  
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego.  
3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej art.179 i następne. 

 
XXIX. Podwykonawstwo 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych  
w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
XXX. Informacja dodatkowa 
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który  

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. 

 
XXXI. Załączniki 

1. Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych; 
2. Formularz ofertowy; 
3. Projekt umowy; 
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
6. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. 


