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I. Informacje wprowadzające. 
1. Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. ogłosił przedmiotowe postępowanie 

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

w rozdz. IV SIWZ.  
3. Postępowanie prowadzone jest 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 roku - Prawo zamówień publicznych  

(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.); 
5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, udzielane w ramach 

niniejszego postępowania, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany  
w rozdz. IV SIWZ. 

6) „Jednolity dokument” – jednolity europejski dokument zamówienia sporządzony zgodnie  
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 
dyrektywy 2014/25/UE. 

 
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 zamówienia wyższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty  
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 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164   

ze zm. ). 
2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). 
3. 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). 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2254). 
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IV. Opis przedmiotu zamówienia. 
CPV: 
33140000-3 Materiały medyczne 
33162100-4 Urządzenia używane na salach operacyjnych 
33731110-7 Soczewki śródoczne 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek, roztworu do wewnątrzgałkowej irygacji oraz 
elementów zużywalnych w operacjach zaćmy. 
Przedmiot zamówienia obejmuje również: 
1) udostępnienie sprzętu do operacji zaćmy, zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku nr 2 do 

SIWZ, 
2) udostępnienie instrumentariów, zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ, 
3) szkolenia 6 pracowników Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia; 
4) utworzenie depozytu zamawianego asortymentu na Bloku Operacyjnym Oddziału Okulistycznego 

w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ – dotyczy Części 2 i 3. 
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. 
 
Szczegółowy opis cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości 
zawarto w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów 
wymaganych). 
 
Oferowany asortyment powinien spełniać wymogi określone przez: ustawę z dnia 20 maja 2010 r.  
o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.). 
 
Warunki dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia określono we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg, terminowe 
wykonanie poszczególnych dostaw oraz jakość przedmiotu umowy. 
 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
 
V. Części zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie 
część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.  
 
Część nr 1  Zestawy do operacji zaćmy wraz ze sprzętem do operacji zaćmy. 
Część nr 2  Soczewki oraz roztwór do irygacji wewnątrzgałkowej. 
Część nr 3  Soczewki wewnątrzgałkowe. 
 
VI. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 
 
VII. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VIII. Zawarcie umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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IX.  Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
X. Termin wykonywania zamówienia. 
Wymagany termin wykonywania zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 
 
XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
2. Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego zachodzą 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, a także art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy – tj.: 
Wykonawca 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. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.). 

3. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 
1) Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę: 

a) zestawów do operacji zaćmy w ilości 500 kompletów w okresie 12 miesięcy, w przypadku 
Części 1, 

b) soczewek wewnątrzgałkowych oraz roztworu do irygacji wewnątrzgałkowej w ilości 500 szt. 
w okresie 12 miesięcy, w przypadku Części 2, 

c) soczewek wewnątrzgałkowych w ilości 500 szt. w okresie 12 miesięcy, w przypadku  
Części 3. 

4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia / nie 
spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. XII i XIII SIWZ. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
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. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, 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 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3. 
9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  
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w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
XII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które 
stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
podlega wykluczeniu. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ.  

3. Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej jednolity dokument w formacie pdf oraz 
html w celu sporządzenia oświadczenia za pomocą serwisu eESPD. Serwis eESPD został 
udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd  
(bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy,  
a szczegółowo określonych w ust. 6 i rozdziale XIII. 

6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 5:  
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinien przedłożyć 

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – 
wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ; 

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 



Oznaczenie sprawy: Szp.12/13/17 
  

Strona 6 z 15 

 

14 i 21 Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) 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. 

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.  

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6: 
1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 

2) lit. b-d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
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należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  
w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Postanowienie ust. 9 stosuje się. 

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

12. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Ustawy, 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. 

13. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  
art. 24 ust. 8 Ustawy. 

 
XIII. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający żąda od wykonawcy, o którym mowa w rozdz. XII ust. 5, 
przedłożenia na wezwanie następujących oświadczeń i dokumentów, tj.:  
1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), które potwierdzą 

wymagania zawarte w Załączniku nr 2 do SIWZ, tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły 
badań itp.; 

2) dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.  
o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), tj.: deklarację zgodności CE 
producenta. 
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XIV. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty 
1. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, dotyczące Wykonawcy składane są  

w oryginale. 
2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1 

powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca. 
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 

XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie  
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Anna Piechnik 
e-mail: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl 
numer faksu: 61 89 84 056 

 
XVI. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 

Część 1 – 24 000,00 PLN 
Część 2 – 21 000,00 PLN 
Część 3 – 9 000,00 PLN 
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa  

w art. 45 ust. 6 Ustawy: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy) musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej  
w gwarancji: 
1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 
2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa  
w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej 

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu 
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 85 1030 1247 0000 0000 8977 
9006 (Bank Handlowy w Warszawie). Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu 
elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą. 

6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium 
(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi 
przed upływem terminu składania ofert). 

7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 3 
pkt 2-5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy) Wykonawca składa wraz z ofertą w kopercie 
oznakowanej „Wadium – Dostawa soczewek oraz elementów zużywalnych w operacjach 
zaćmy wraz z udostępnieniem sprzętu do operacji zaćmy. Część nr ……. – Oznaczenie 
sprawy: Szp.12/13/17”. 

8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN 
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 (w formach,  
o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy i kwota wadium zostanie w tych formach 
określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN 
w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów 
średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których 
mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi 
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wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Dostawa soczewek oraz elementów zużywalnych w operacjach 
zaćmy wraz z udostępnieniem sprzętu do operacji zaćmy. Część nr ……..”. Oznaczenie 
sprawy: Szp.12/13/17. 

11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka 
form, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 

 
XVII. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi 

zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

XVIII. Opis przygotowania ofert. 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie 
używanych w handlu międzynarodowym. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Wzór formularza oferty stanowią: Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ. 
6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
9. Ofertę sporządza się w sposób czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę  

w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 

11. Zaleca się, aby Wykonawca ponumerował wszystkie strony. 
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 
zawierać oznaczenie: 
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym – „Dostawa soczewek oraz elementów 
zużywalnych w operacjach zaćmy wraz z udostępnieniem sprzętu do operacji zaćmy. 
Część nr ……..” Oznaczenie sprawy: Szp.12/13/17. Nie otwierać przed upływem terminu 
otwarcia ofert. 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
15. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym – „Dostawa 
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soczewek oraz elementów zużywalnych w operacjach zaćmy wraz z udostępnieniem 
sprzętu do operacji zaćmy. Część nr …….”. Oznaczenie sprawy: Szp.12/13/17. Nie otwierać 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

16. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty, Wykonawca umieszcza  
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym – „Dostawa 
soczewek oraz elementów zużywalnych w operacjach zaćmy wraz z udostępnieniem 
sprzętu do operacji zaćmy. Część nr ……..”. Oznaczenie sprawy: Szp.12/13/17. Nie otwierać 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis 
Wykonawcy. 

17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy 
(firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

 
XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Miejsce i termin składania ofert: 

1) miejsce składania ofert: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.,  
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo, Kancelaria; 

2) termin składania ofert: do dnia 2 sierpnia 2017 r., do godz. 10:00. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

1) miejsce otwarcia ofert: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.,  
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo, Sala Wykładowa; 

2) termin otwarcia ofert: w dniu 2 sierpnia 2017 r. o godz. 10:30. 
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. 

Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem 
według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

4. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej 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. 
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 

XX. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Opis sposobu obliczenia ceny określa Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów 

wymaganych stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 
5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  
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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 dostawy, której świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji,  
o której mowa w art. 91 ust. 3a Ustawy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 
XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

1) Część 1: 
Cena ofertowa brutto – 100% 
 

2) Część 2 i 3: 
Cena ofertowa brutto – 80% 
Termin dostawy depozytu – 20% 

 

4. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

1) Część 1: 

Kryterium – cena ofertowa brutto  

 

    Najniższa cena oferty  
Ilość punktów =      ----------------------------------------- x 100 pkt 
    Cena badanej oferty 
 

2) Część 2 i 3: 
 
Kryterium – cena ofertowa brutto  

 

    Najniższa cena oferty  
Ilość punktów =      ----------------------------------------- x 80 pkt 
    Cena badanej oferty 

 
 

Kryterium – termin dostawy depozytu 

 

                          Najkrótszy termin dostawy depozytu 
Ilość punktów = ------------------------------------------------------------------ x 20 pkt 

                              Termin dostawy depozytu w badanej ofercie 
 
 

przy czym termin dostawy depozytu należy podać w dniach i nie może być krótszy niż 5 dni 



Oznaczenie sprawy: Szp.12/13/17 
  

Strona 13 z 15 

 

oraz dłuższy niż 14 dni. Jeżeli wykonawca zaoferuje wartość mniejszą niż 5 dni do obliczeń 
zostanie przyjęte 5 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje wartość większą niż 14 dni jego oferta 
zostanie odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 

 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie, niniejszej specyfikacji i została uznana przez Zamawiającego za 
najkorzystniejszą w danej części zamówienia w oparciu o kryteria podane w rozdziale XXI. 
 

XXII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, 
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, 
c) kopię polisy OC – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia przez 
cały okres realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy. 

 
XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
 
XXIV. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu. 

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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180  
ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
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Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia  
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert lub termin składania wniosków. 

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12 powyżej, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania 
po stronie Zamawiającego. 

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

16. W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XXV SIWZ w zakresie wniesienia odwołania  
i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Ustawy. 

 
XXVI. Adres strony internetowej zamawiającego. 

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 
 
XXVII. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. 
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
XXVIII. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy wraz zestawieniem parametrów wymaganych. 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy. 
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – jednolity dokument w formacie PDF. 
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – jednolity dokument w formacie html. 
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór wykazu dostaw. 
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7. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

8. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
 


