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Zamawiający: 
 
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych 
Al. Solidarności 36 
61-696 Poznań 
NIP 972-09-11-674 
tel. 61 647 77 12 
fax 61 647 77 13  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  POSUM/ZPpn/3/2017 
  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ) 

 
DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej Ustawą lub Pzp 

o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  Ustawy 
 

 Na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu  
aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) 

 

 

                                                          
  Zatwierdzam: 
 
 
 

.......................................................  
          (data, podpis Kierownika Zamawiającego) 
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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 
 

l.p. Oznaczenie 
Części 

Nazwa Części 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 Część II Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty  w ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM) 

  
 
 
CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. Definicje 
 
Zamawiający:  Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych 
Adres:  Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań 

  Definicje: 

 „IDW" - Instrukcja dla Wykonawców; 

 „OPZ" - Opis Przedmiotu Zamówienia (cz. II SIWZ) 

 „SIWZ" - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

 „Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 2015 r. poz. 2164 ze 
zm.), 

„Zamawiający” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej obowiązana do stosowania Ustawy. 

„Konsorcjum" - stanowią wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 Ustawy 
Pzp 

Dodatkowo:        W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji 
rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, bezpośrednie 
zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy. 

 

II. Oznaczenie Wykonawcy  
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.    

III. Tryb udzielania zamówienia 
Przetarg nieograniczony – art. 39 i nast. ustawy Pzp/ Rozdział 3/ Oddział 1 Ustawy.  

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 
nowej aparatury medycznej - wraz z montażem oraz uruchomieniem – oraz wyposażenia 
niemedycznego (meble wraz z montażem): 

1) aparat do znieczulenia z respiratorem anestetycznym (2 szt.) 

2) schładzarka na odpady medyczne (2 szt.) 

3) chłodziarka na leki (1 szt.) 

4) chłodziarka na leki (2 szt.) 

5) chłodziarka w kuchence (1 szt.) 
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6) ciśnieniomierz (2 szt.) 

7) defibrylator (2 szt.) 

8) stetoskop (3 szt.) 

9) kolumna chirurgiczna sala urologiczna (1 szt.) 

10) kolumna anestezjologiczna z konsolą (1 szt.) 

11) kolumna chirurgiczna sala operacyjna (1 szt.) 

12) kozetka lekarska sterowana elektrycznie (3 szt.) 

13) lampa zabiegowa sufitowa (4 szt.) 

14) laryngoskop (2 szt.) 

15) łóżko szpitalne elektrycznie sterowane  z materacem (14 szt.) 

16)  monitor funkcji życiowych (3 szt.) 

17) Myjko dezynfekator naczyń sanitarnych stojących (1 szt.) 

18) Parawan lekarski dowolny (4 szt.) 

19) Pistolet do mycia typ selecta (3 szt.) 

20) Pistolet do suszenia typ selecta (3 szt.) 

21) Pulsoksymetr (3 szt.) 

22) Sprzęt do szybkich i regulowanych przetoczeń (5 szt.) 

23) Ssak elektryczny (2 szt.) 

24) Ssak próżniowy (4 szt.) 

25) Stolik narzędziowy (4 szt.) 

26) Stół do przygotowania pacjenta (4 szt.) 

27) Stół operacyjny (1 szt.) 

28) Stół zabiegowy (1 szt.) 

29) Szafka przyłóżkowa z blatem do jedzenia (10 szt.) 

30) Śluza materiałowa (3 szt.) 

31) Taboret lekarski (6 szt.) 

32) Urządzenie do ogrzewania pacjenta (1 szt.) 

33) Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych (1 szt.) 

34) Wieszak ścienny (5 szt.) 

35) Worek samo rozprężalny (1 szt.) 

36) Wózek anestezjologiczny (1 szt.) 

37) Wózek do sprzątania (3 szt.) 

38) Wózek zabiegowy (2 szt.) 

39) Kuweta na narzędzia (1 szt.) 

40) Zestaw pomp infuzyjnych (1 szt.) 

41) System zarządzania AV sal operacyjnych kpl. (1 szt.) 

42) System zarządzania AV sali endoskopowej kpl. (1 szt.) 

43) Aparat do głębokiej stymulacji tkanek (1 szt.) 
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44) Zestaw diatermii z argonem i wyposażeniem (1 szt.) 

45) Zestaw diatermii z argonem i wyposażeniem (1 szt.) 

45.2) sterylizator plazmowy (1 szt.) 

45.3) myjnia dezynfektor (1 szt.) 

45.4) zgrzewarka rotacyjna z podajnikiem rolkowym i obcinarką dwupoziomową (1 szt.) 

45.5) inkubator testów biologicznych (1 szt.) 

45.6) wyposażenie meblowe i pomocnicze (1 zest.) 

46) Zestaw endoskopowy z wyposażeniem (1 szt.) 

47) Zestaw artroskopowy (1 szt.) 

48) Zestawy sanitarne (1 szt.) 

49) Meble do zabudowy (1 szt.) 

50) Meble ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej (1 szt.) 

51) Meble ze stali malowanej (1 szt.) 

52) Zestaw siedzisk (1 szt.) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymogów w zakresie poszczególnych elementów 
wyposażenia) znajduje się w załączniku do SIWZ (ZESTAWIENIE TABELARYCZNE). 

    Istotne założenia leasingu: 

- wpłata własna: 0% 
- okres finansowania: 72 miesiące,  
- raty w ilości 72,  płatne zgodnie z niniejszą SIWZ oraz opracowanym przez strony Harmonogramem 
Spłat po protokolarnym odbiorze wyposażenia, stanowiącego przedmiot zamówienia, jego 
instalacji/montażu i uruchomieniu, 
- po upływie podstawowego czasu umowy korzystający zobowiązuje się do nabycia przedmiotu 
leasingu za 1% wartości po okresie leasingu, powiększonej o podatek VAT w wysokości zgodnej  
z obowiązującymi przepisami. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne sprzętu) znajduje się w załączniku do 
SIWZ, stanowiącym integralną jego część (ZESTAWIENIE TABELARYCZNE) Wymienione w OPZ 
wymagania graniczne uważa się za konieczne do spełnienia. Brak ich spełnienia skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż – zgodnie z niniejszą SIWZ - wypełnione przez Wykonawcę 
Zestawienie Tabelaryczne stanowi część oferty. 
 
UWAGA ! 
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający posłużył się wskazaniem 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bądź też źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta (co było uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń) – Zamawiający deklaruje przyjęcie rozwiązań/produktów 
równoważnych, przy czym to na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania przedmiotowej 
równoważności.  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Za 
równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o 
właściwościach funkcjonalnych i jakościowych minimalnych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz 
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że 
produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale 
posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.  
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2. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z 
dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 896 z późn.zm.). Przedmiot 
zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

 
3. Szkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia: 

 
a)Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu placówki z zakresu obsługi dostarczanego sprzętu oraz 
przedłożenia w tym celu wszelkich wymaganych instrukcji użytkowania w j. polskim oraz informacji 
dotyczących prawidłowej eksploatacji urządzeń. Ponadto wymagana jest od Wykonawcy 
dyspozycyjność w rozumieniu zapewnienia bieżącego kontaktu z Zamawiającym w przypadku trudności 
z obsługą sprzętu celem ich usunięcia. Szczegółowy termin szkolenia  strony uzgodnią w zawieranej 
umowie (koszt szkolenia uwzględniony w cenie ofertowej). 
 
b) Po uruchomieniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu : 
- kartę gwarancyjną oferowanego sprzętu 
- instrukcję obsługi w j. polskim 
- opis dezynfekcji/sterylizacji tego sprzętu wraz z zalecanymi środkami do stosowania. 
- paszport techniczny urządzenia 
 

4. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego 
 

5. Warunki serwisu, gwarancji i przeglądów 
 
a) Wymaga się, aby w zaoferowanej cenie Wykonawca uwzględnił szczegółowe wymogi określone  

w załączonym OPZ, dotyczące warunków serwisu, gwarancji i przeglądów sprzętu – w tym: 
- wymóg minimum jednego w roku przeglądu serwisowego dostarczonego sprzętu – przez cały 
okres udzielonej gwarancji -  lub zgodnie z zaleceniami producenta, 
- wymagana reakcja serwisu w ciągu 24h od zgłoszenia (w dni robocze), serwis zobowiązany jest 
odpowiedzieć na zgłoszenie Zamawiającego w godz. 6:00 – 20:00  
- wymagany czas naprawy: 
 do 3 dni roboczych – w przypadku naprawy bez konieczności wymiany części, 
do 5 dni roboczych – w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski 
do 7 dni roboczych – w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE  

b) W zakresie zestawów do sterylizacji – Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis na terenie 
kraju, 

c) W zakresie zestawów endoskopowych - Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis na 
terenie kraju. Po 3 naprawach jednego instrumentu bądź urządzenia – Zamawiający wymaga 
wymiany na nowy w wyznaczonym terminie, 

d) W zakresie zestawu artroskopowego - Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis na terenie 
kraju. Po 3 naprawach jednego instrumentu bądź urządzenia – Zamawiający wymaga wymiany na 
nowy w wyznaczonym terminie, 

e) W zakresie elementów kompleksowego wyposażenia Sali operacyjnej (kolumny, lampy, stół 
operacyjny) – wymaga się, by pochodziły one od jednego producenta. Po 3 naprawach jednego 
elementu bądź podzespołu – Zamawiający wymaga wymiany na nowy w wyznaczonym terminie. 
Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis na terenie kraju, 

f) W zakresie zestawów diatermii - Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis na terenie kraju. 
Po 3 naprawach jednego instrumentu bądź urządzenia – Zamawiający wymaga wymiany na nowy 
w wyznaczonym terminie, 

g) W zakresie systemów zarządzania AV - Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis na terenie 
kraju. Po 3 naprawach jednego instrumentu bądź urządzenia – Zamawiający wymaga wymiany na 
nowy w wyznaczonym terminie. 

 

6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia. Przy 
kalkulowaniu ceny wykonawca musi uwzględnić istotną okoliczność, iż zamówienie będzie realizowane 
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w całodobowo czynnym obiekcie służby zdrowia. 

7. Ponadto Zamawiający: 

a) Wymaga, aby oferta obejmowała realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ, a cena 
uwzględniała wszelkie koszty z tym związane. 

b) Wymaga udzielenia gwarancji zgodnie z opisem zawartym w załączniku do SIWZ (tabelaryczne 
zestawienie)  

c) Wymaga akceptacji bez zastrzeżeń istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

d) Informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w 
przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w formularzu oferty 
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców.  

e) Zamawiający dostarczy media i przyłącza w miejscu instalacji, które będą wynikały z instrukcji 
instalacji zakupionych urządzeń i wyposażenia, a prace adaptacyjne dla całości zakupionego 
wyposażenia zostaną wykonane przez Zamawiającego. Przy czym do obowiązków Wykonawcy 
należy przekazanie Zamawiającemu wytycznych przygotowania miejsca montażu urządzeń i 
wyposażenia w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 

8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

 
33100000-1   Urządzenia medyczne 
33192000-2   Meble medyczne 
39130000-2   Meble 

9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. 

10. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej i aukcji elektronicznej.  

11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 

V. Zamówienia częściowe 
  Zamawiający nie przewiduje ofert częściowych. 

VI. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
Pzp – na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub 
instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy 
zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co 
powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 
użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji 

VII. Informacja o ofercie wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VIII. Termin wykonania zamówienia 

Dostawa  przedmiotu zamówienia, jego montaż i  uruchomienie nastąpi  w terminie do 45  od dnia podpisania 
umowy , przeszkolenie personelu zaś w terminie 15 dni, licząc od dnia realizacji dostawy (chyba że z przyczyn 
obiektywnych zachowanie tego terminu nie będzie możliwe. Wówczas przeszkolenie nastąpi w terminie 
odrębnie uzgodnionym z Zamawiającym). 

IX.       Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu 

 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu – obligatoryjne przesłanki wykluczenia - art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

Ustawy oraz przesłanki fakultatywne - art. 24 ust. 5 pkt. 1 - 8 Ustawy; 
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1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
 
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 6.000.000,00 zł brutto oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w 
okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca posiada zdolność kredytową lub dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do 
sfinansowania wykonania zamówienia w wysokości min. 4.000.000,00 zł. 
 

b) Zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni 
warunek jeżeli wykaże, że: 
 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie), wykonał należycie:  
 

1) co najmniej 1 realizację na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z usługą finansowania o 
wartości  min. 2 900 000,00 brutto 
 
2) co najmniej 3 realizacje na dostawę i montaż sprzętu medycznego w zakresie dostawy i uruchomienia 
aparatów do znieczuleń i innego sprzętu medycznego na kwotę min. 600 000,00 zł brutto każda 
 
3) co najmniej 3 realizacje na dostawę i montaż sprzętu medycznego w zakresie instalacji i montażu 
kompleksowego wyposażenia sali operacyjnej w tym stołów operacyjnych, lamp operacyjnych i kolumn 
sufitowych o wartości realizacji min. 700 000,00 zł brutto każda, 
 
4) co najmniej 3 realizacje na dostawę i montaż sprzętu medycznego w zakresie instalacji i montażu sprzętu 
laparoskopowego tj. kolumna laparoskopowa z wyposażeniem o wartości zadania min. 850 000,00 zł brutto 
każda, 
 
5) co najmniej 2 realizacje w jednym zadaniu punktu sterylizacyjnego lub sterylizatorni w skład której 
wchodziło: sterylizator plazmowy, sterylizator parowy i urzędzenie do mycia i dezynfekcji termicznej i 
chemicznej, o wartości zadania min. 500 000,00 zł brutto każda, 
 
6) co najmniej 2 realizacje na dostawę i montaż sprzętu medycznego w zakresie dostawy i montażu 
wyposażenia diatermii z niezbędnym wyposażeniem o wartości zadania min. 250 000,00 zł brutto każda 
 
7) co najmniej 3 realizacje na dostawę i montaż wyposażenia obejmującego meble ze stali kwasoodpornej-
nierdzewnej do pomieszczeń szpitalnych na kwotę min. 300 000,00 zł brutto każda 
 
8) co najmniej 2 realizacje na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń szpitalnych  na 
kwotę min.120 000,00 zł brutto każda 
 
9) co najmniej 1 realizacja na dostawę i montaż specjalistycznego wyposażenia AV do sali operacyjnej o 
wartości min. 300 000,00 zł brutto każda 
 
10)  co najmniej 3 realizacje specjalistycznego wyposażenia do artroskopii w skład którego wchodziło 

dostawa i montaż wraz z uruchomieniem wieży artroskopowej z shaver, pompą dwurolkową i 
waporyzacją bipolarną oraz obrazem w standardzie 4K, narzędzia artroskopowe oraz napęd 
ortopedyczny na kwotę min. 220 000,00 zł brutto każda,  

 

2. 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. 
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3. Wykonawca – zgodnie z art. 22a ustawy Pzp - może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których 
mowa w ust. 1.2 niniejszej 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 łączących go z nim stosunków prawnych.  

4. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w ust. 3, 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 na potrzeby 
realizacji zamówienia; w tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełnianie 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 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Ustawy): 

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 Ustawy), 

b) Wymagane jest złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające  
w szczególności: postępowanie, którego dotyczy, listę wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, cel działania, sposób ich działania i zasady odpowiedzialności (zgodnie z art. 
141 Ustawy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonanie umowy), wskazanie pełnomocnika do reprezentowania 
wykonawców, zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia, że pełnomocnictwo będzie ważne  
co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich 
wykonawców - w tym pełnomocnika (podpis jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia woli  
o zgodzie na pełnienie roli pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 

X.  Podstawy wykluczenia. 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176), 
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny, 
- skarbowe, 
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, 
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
d) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  



Strona 9 

 

e) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia;  
f) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
g) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu;  
h) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych;  
i) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  
j) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;  
k) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w sytuacjach określonych w art. 24 
ust. 5 pkt. 1 – 8 Ustawy, a zatem: 

a) 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, z późn. 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, z późn. zm.); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych;  

c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp , uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:  

      - zamawiającym, 
      - osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
      - członkami komisji przetargowej, 
      - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3.000,00 złotych;  

f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy 
Pzp,  
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g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000,00 złotych;  

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 
XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą: 

 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie potwierdzającym, że nie podlega on wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

2. Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego 
zgodnie ze 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, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 
– stanowiącego załącznik do SIWZ 

3. 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 dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - składa także 
JEDZ dotyczący tych podmiotów. Składa również wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 
również składa JEDZ dotyczące podwykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia. 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania. 

6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego 
tzw. „procedury odwróconej”, co oznacza obowiązek po stronie Wykonawców złożenia 
wszystkich wymaganych niniejszą SIWZ dokumentów wraz z ofertą. 

7. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta 
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
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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 stanowi załącznik do SIWZ. 
9. Wraz z ofertą należy złożyć: 
9.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 

2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 

3) wykaz wykonanych dostaw (zgodnie z załącznikiem do SIWZ), 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, daty wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te 
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 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 albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu.   

9.2.Dokumenty na potwierdzenie, iż oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego, tj. 

1) W zakresie mebli: 
- atest higieniczny dla mebli, 
- dokument potwierdzający, że oferowane meble spełniają wymagania wytrzymałości, 
bezpieczeństwa, trwałości  i stabilności zgodnie z normami: PN-EN14073-2:2006, IDT EN 
14073-2:2004, PN-EN14073-3:2006, PN-EN14072:2006, PN-EN14074:2006, PN-EN527-
1:2004, PN-EN527-2:2004, IDT EN 527-2:2002 oraz PN-EN527-3:2004 wystawione przez 
niezależną jednostkę uprawniona do certyfikowania  
- raport klasyfikujący odporność ogniową zgodnie z DIN EN 13501-1:2007 
- atest higieniczny lub inny dokument potwierdzający dane techniczne dla płyty 
laminowanej  wg  normy PN EN 14322,  klasa higieniczności E1  
- dokument potwierdzający odporność powłok lakierniczych na przeszlifowanie (ścieranie) 
i na uderzenie dla stelaży zgodnie z obowiązującymi normami PN-F-06001-2:1994, PN-ISO 
4211-4:1999  
 

2) Siedziska:  
- atest higieniczny dla tkaniny obiciowej, trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), 
o klasie ścieralności  >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina posiada właściwości 
antybakteryjne (AATCC147) odporność na pleśń (ASTM G21-02), odporność na działanie 
uryny oraz antystatyczność( ASTM D-257)  
- certyfikat zgodności z normą PN EN 1335-1, PN EN 1335-2, PN EN 1335-1, wydany przez 
jednostkę akredytowaną.  
- protokół Oceny Ergonomicznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 1998 
- certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż  
i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów oraz System Zarządzania 
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Środowiskowego, certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 w zakresie: projektowanie, 
produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich komponentów. 
 

3) Sprzęt medyczny:  
- deklaracje Zgodności producenta wystawiona na wyrób medyczny o danym numerze 
katalogowym, potwierdzająca zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym 
numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC. 
- atesty i certifikaty CE na sprzęt medyczny. 
 

4) Karty katalogowe urządzeń (dot. każdej pozycji z OPZ – tj. ZESTAWIENIA 
TABELARYCZNEGO) zawierające pełen opis z wszystkimi danymi technicznymi 
umożliwiającymi ich porównanie z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami w 
odpowiednich pozycjach OPZ. 
  
 

9.3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 
 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 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; 

4) odpis 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; 

5) oświadczenie 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 - dokumenty 
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 7 ustawy 
 

9.4. Dodatkowe wymagane dokumenty: 
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a) Oświadczenie producenta o dostępności części zamiennych przez min. 10 lat – w zakresie 
zestawów endoskopowych, zestawów artroskopowych, elementów kompleksowego 
wyposażenia sali operacyjnej (kolumny, lampy, stół operacyjny), zestawów diatermii, 
systemów zarządzania AV,  
 

b) Koncepcja schematu połączeń – sieć strukturalną systemu zintegrowanej sali operacyjnej. 
 

c) Oświadczenie wystawione przez producenta urządzeń lub autoryzowanego przedstawiciela 
producenta, potwierdzające udzielenie gwarancji producenckiej na oferowane w 
postępowaniu urządzenia. W przypadku oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela 
producenta – należy przedłożyć dokument autoryzacji.  

                                Dotyczy: 
- zestawów do sterylizacji, 
- zestawów endoskopowych, 
- zestawów artroskopowych 
- elementów kompleksowego wyposażenia sali operacyjnej (kolumny, lampy, stół 
operacyjny) 
- zestawów diatermii 
- systemów zarządzania AV 

                              Dokument ten nie może być zastąpiony przez gwarancję producenta.  
d) Wzór umowy, uwzględniający wszystkie wymogi wynikające z treści niniejszej SIWZ, przy czym 

dokument ten ma charakter wyłącznie poglądowy, podlegający ocenie i akceptacji 
Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umownych zawartych  
we wzorze Wykonawcy. W przypadku braku porozumienia między stronami umowa zostanie 
zawarta na wzorze przedstawionym przez Zamawiającego. 

 
10.Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 
zamiast dokumentów, o których mowa ust. 9.3 pkt. 1 - 4, składa dokumenty wskazane w § 7 ust. 1 – 2 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
11.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 powyższym ust. 
10 SIWZ - wówczas zastosowanie znajduje  § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

13. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i 
dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

14. Wartości podane w dokumentach złożonych wraz z ofertą w walutach innych niż wskazane przez  
Zamawiającego (PLN) zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia  
o zamówieniu.  

15. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz dostaw  lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty 
budzą wątpliwości Zamawiającego może On zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów w tym 
zakresie.  

  

XII. Wadium 
1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
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                 200 000,00 PLN Słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100 

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,  
z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 (Dz.U.  Nr 109, poz. 
1158 ze zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:  

Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
       odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie lub 
       nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 
       zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy 
       wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 

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

 Dodatkowo:  

- W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami 
organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności 
kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim 
przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy, 

- Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba Zamawiającego, 

- Wszelkie przywołane w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa 
muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję, 

  

3) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 

4) Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego, 

nr rachunku: PKO BP SA 37 1020 4027 0000 1402 1343 0188 podać tytuł przelewu: „WADIUM 
znak sprawy: POSUM/ZPpn/3/2017” ) 

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kopii polecenia przelewu. Ewentualne załączenie 
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kopii ułatwi identyfikację wniesionych wadiów. 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie 
oryginału w siedzibie Zamawiającego, jeżeli w treści dokumentu zastrzeżono jego ważność 
uzależnioną od posiadania oryginału (jeśli zwrot oryginału powoduje wygaśnięcie wadium).  
Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie 
zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w siedzibie Zamawiającego nie oznacza akceptu 
komisji przetargowej dla ważności wadium. 

5) Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium  
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert.  

6) Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium.   

Zamawiający zwróci, odpowiednio zażąda wniesienia lub zatrzyma wadium według zasad określonych  
w art. 46 Ustawy. 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej  
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 1% ceny całkowitej 
(brutto) podanej w ofercie.  

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed 
podpisaniem umowy w sposób określony w oddzielnej korespondencji od Zamawiającego.  

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego. (Nr rachunku: PKO BP SA 37 1020 4027 0000 1402 1343 0188 + tytuł 
przelewu  „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Znak sprawy: POSUM/ZPpn/3/2017 ) 

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona 
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
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c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie  do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu 
wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności  jego 
uzasadniania,  zawierające oświadczenie Zamawiającego, iż Wykonawca, którego ofertę 
wybrano: 

(a.1) nie wykonał umowy lub 

(a.2) nienależycie wykonał umowę lub 

(a.3) nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał zobowiązań wynikających z tytułu 
rękojmi za wady na przedmiot zamówienia.   

Dodatkowo:  
- W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami 

organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności 
kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim 
przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy; 

- Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba Zamawiającego, 

- Wszelkie przywołane w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa 
muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję, 

 
4.    Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego  

w formie poręczeń. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 
94 ust. 3 Ustawy. 

6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 
Ustawy. 

XIV.      Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w złotych polskich. 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim w formie 
pisemnej – poprzez wypełnienie formularza ofertowego oraz formularza tabelarycznego  -  
tj. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE  wypełnione w odpowiednich wymaganych pozycjach (oferowany 
model/typ, producent, raj pochodzenia, kolumna - wartość oferowana),  

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli  
z dokumentu (ów) określającego (-ych) status prawny Wykonawcy (-ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (-ów) upoważnionych jest łącznie 
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

5) Upoważnienie do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do 
oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem, notarialnie albo zgodnie z przepisami w zakresie 
uwierzytelniania dokumentów, kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do 
tego upoważnione.  

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 
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stosownie do treści niniejszej IDW bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą 
IDW formie (Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów 
wynikające ze złożenia oferty wspólnej). Wprowadzone zmiany nie powinny zmieniać treści 
załączników.  

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy. 

8) Podpisy nieczytelne powinny zostać opatrzone pieczęcią umożliwiającą identyfikację (w sposób 
niezmieniający zakresu umocowania), bądź do oferty powinna zostać załączona karta wzorów 
podpisów.  

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, 
wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski (przy czym Zamawiający dopuszcza złożenie 
kart katalogowych producenta w języku obcym bez tłumaczenia na język polski).  

10) Forma składanych dokumentów uregulowana jest szczegółowo w § 14 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Forma oferty- zalecenia porządkowe. 

1) Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, najlepiej w formacie A4 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie 
osoby lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe  
o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny - kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, 
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

3. Zawartość oferty. 

3.1)  Na dzień składania ofert kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, 

b) Formularz tabelaryczny (jako element merytoryczny oferty) wypełniony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do SIWZ (ZESTAWIENIE TABELARYCZNE) 

c) Wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale XI niniejszej 
SIWZ, 

d) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie lub dokumentów załączonych do oferty czy 
odpisu z  właściwego rejestru, 

3.2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
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stron wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający 
nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca powinien wpiąć dokumenty, których treść stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowanią skutkuje jawnością 
całej oferty. 

XVI. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ i ogłoszenia  
1.  Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 1), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ppkt 1). 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 
oraz zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień, 
Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

 

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przyjąć, iż udzielenie przez Zamawiającego 
odpowiedzi na zapytania (udzielenie wyjaśnień) stanowi modyfikację treści SIWZ.  

 

2.  Zmiany w treści SIWZ. 

Zasady dot. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały uregulowane w art. 38 ust. 4 
Ustawy. 

XVII. Zebranie Wykonawców 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców  w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ – na zasadach określonych w art. 38 ust. 3 Ustawy 

XVIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

 Anita Skitek,  zp@posum.pl, tel. 61 647 77 06 - wyłącznie w zakresie szczegółów formalnych dot. 
procedury. 

 w zakresie rzeczowo – technicznym: należy kontaktować się pod adresem: zp@posum.pl 

XIX. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) 

 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23 maja 2017r 

 

do dnia 23 maja 2017 do godz.       10:00 
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2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce) oraz dodatkowo w drugiej kopercie zabezpieczającej. Kopertę (paczkę) należy opisać 
następująco: 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu  

aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) 

 

"nie otwierać przed dniem: 23 maja 2017r.  godz. 10.30” 

        Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy w celach porządkowych umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

XX. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 
ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

XXI. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: POSUM Al. Solidarności 36 Poznań – Administracja 
Bud. C 

 

w dniu 23 maja 2017r. o godz. 10.30 

 

XXII. Tryb otwarcia ofert 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny i inne informacje określone w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w informacji z otwarcia ofert.  

        5       Zgodnie z art. 86 ust. 5 -  niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 
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internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach  

XXIII. Zwrot oferty  
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i dokonuje jej zwrotu.  

XXIV. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę nie powoduje utraty wadium, natomiast przedłużenie 
terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 

4. 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. 

5. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. Uprawnienia Wykonawców do 
przedłużania terminu związania ofertą uregulowane są w art. 85 Ustawy.  

XXV. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,  

2. Kalkulacja ceny powinna być przeprowadzona w szczególności na podstawie dokumentacji 
określającej opis przedmiotu zamówienia oraz z uwzględnieniem wszelkich innych wymogów 
zawartych w SIWZ. 

3. Zamawiający poprawi omyłki w kalkulacji ceny oferty wg zasad matematycznych, uznając za 
prawidłowe elementy składowe i ceny jednostkowe, poprawiając kolejne działania matematyczne. 
Cena oferty powinna zostać określona jako brutto. 

4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego 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 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi 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. 

5. Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem 
płatniczym, opartym na: 1) art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 1997r.  
Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.); 2) art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim 
(Dz. U z 1997r. Nr 140 poz. 938 z późn. zm.). 

6. Cena ofertowa  musi  być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do 
drugiego miejsca po przecinku. 

7. Do kalkulacji ceny należy przyjąć wartość WIBOR 6M z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
 

XXVI. Kryteria oceny ofert 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną  złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania; 

b) nie zostaną odrzucone. 
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2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

 

 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane 
kryterium 

1) 

 

2) 

Cena ofertowa brutto za całość przedmiotu zamówienia (oferty) 
(Kryterium nr 1) 

Parametry techniczne oraz udzielona gwarancja na wszystkie 
elementy dostawy– zgodnie z załącznikiem do SIWZ (ZESTAWIENIE 
TABELARYCZNE) 

(Kryterium nr 2) 

60 % 

 

40 % 

 

1.470 punktów 

 

980 punktów  

 

Sposób oceny ofert. 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za 
najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą sumę punktów z wszystkich 
kryteriów. 

Kryterium nr 1 – cena brutto oferty – 60 % (1.470 pkt.) 

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta  
z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), po przeliczeniu według 
wzoru: 
           

         Cena brutto oferty z najniższą ceną 
C = ––––––––––––––––––––––––––                 x 1.470 pkt. 
               Cena brutto badanej oferty 
 

Kryterium nr 2 – Parametry techniczne oraz udzielona gwarancja na wszystkie elementy dostawy – zgodnie z 
załącznikiem do SIWZ (ZESTWIENIE TABELARYCZNE) – 40% (980 punktów) 

 
Przy ocenie wskazanego kryterium najwyżej będzie punktowana oferta, która uzbiera najwyższą ilość punktów 
liczonych z poszczególnych pozycji zawartych w załączniku do SIWZ (ZESTAWIENIE TABELARYCZNE), w których 
to pozycjach Zamawiający przyznaje punkty (co wynika z kolumny „wartość oceniana” oraz „punkty”).  
  
 
UWAGA! Zamawiający wymaga udzielenia min 24 miesięcy gwarancji na wszystkie elementy objęte 
przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna 10 pkt. tylko temu Wykonawcy, który na wszystkie 
elementy objęte przedmiotem zamówienia (wszystkie pozycje zawarte w OPZ) udzieli gwarancji wynoszącej 
36 miesięcy lub więcej. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów LP obliczoną według wzoru: 
 

LP = Punkty uzyskane w Kryterium nr 1 + Punkty uzyskane w Kryterium nr 2 
 
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
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XXVII. Oferta z rażąco niską ceną 
1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

3. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność 
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 

4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.  
5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.  
 

6.  Zamawiający odrzuca ofertę: 
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dołączonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XXVIII. Tryb oceny ofert. 
1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie 24 ust. 4 Ustawy. 
2. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez 
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn 
nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 3) Ustawy. 

Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania  
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o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego 
postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) Ustawy, niezależnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 

4. Odrzucenie oferty. 

1) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy. 

XXIX. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie zasady i kryteria 

określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

3. O wyborze oferty najkorzystniejszej (nazwa Wykonawcy, adres, uzasadnienie wyboru), Wykonawcach, 
których oferty zostały odrzucone i którzy zostali wykluczeni i pozostałych informacjach określonych  
w art. 92 ust. 1 Ustawy Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z pozostałymi informacjami określonymi w art. 92 
ust. 2 Ustawy zostanie opublikowana na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym  
w siedzibie Zamawiającego. 

4. Wykonawcy wybranemu, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy. 

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia podlega również publikacji. 

XXX.  KWESTIE FORMALNE ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

  
1. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią 
inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ; 
6) podlega unieważnieniu: 
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy, 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 
1 pkt. 2  Ustawy Pzp – z zastrzeżeniem ust. 2 

3. Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia  
o wyborze oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, m.in. 
a) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) Szczegółowego harmonogramu dostawy sprzętu oraz Harmonogramu Spłat; 
c) Terminu przeszkolenia przyszłych użytkowników sprzętu medycznego, 
d) formalności związanych z podwykonawstwem, 
e) przekazania Zamawiającemu wytycznych przygotowania miejsca montażu urządzeń i 

wyposażenia, co musi nastąpić w terminie do 7 dni od podpisania umowy 
f) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienia – dostarczenie umowy regulującej 
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (art. 23 ust. 4 Ustawy Pzp), 
odpowiednio umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej, o ile nie została załączona do oferty; 
g )w przypadku spółki z o.o. gdy oferowana cena zamówienia wynosi powyżej dwukrotnej wysokości 
kapitału zakładowego, złożenie oświadczenia zgodnie z art. 230 KSH oraz dokumentu potwierdzającego 
uprawnienie rozporządzania prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia w imieniu Spółki o 
wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (wyciąg z umowy Spółki albo 
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uchwałę wspólników); 
 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców i podmiotów trzecich wykonujących części 
zamówienia zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu oferty. Przed podpisaniem umowy 
zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia szczegółowych informacji na temat 
podwykonawców i podmiotów trzecich wykonujących części zamówienia w związku z procedurą 
formalizacji ich udziału w realizacji zamówienia.  

6. W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje 
się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału 
zarejestrowanego na terytorium RP - Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
odpowiednich pełnomocnictw. 

7. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w w/w ust. 3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
odrębnym pismem. 

8. Umowa w swoich założeniach będzie w pełni zgodna z postanowieniami niniejszej SIWZ – zwł.  
w zakresie rozdziału IV ust. 1 . Dodatkowo: 

a) W zakresie podwykonawstwa zastosowanie znajdą przepisy ustawy Pzp dotyczące dostaw, 

b) Podstawą uruchomienia rozliczeń (uiszczania rat leasingowych) będzie podpisany przez obie strony 
Harmonogram Spłat i protokół zdawczo – odbiorczy ma dostawę, odbiór, pierwsze uruchomienie i 
przeszkolenie personelu (chyba że przeszkolenie z przyczyn obiektywnych nie odbędzie się w ciągu 
15 dni od realizacji dostawy, lecz będzie miało miejsce w terminie późniejszym uzgodnionym z 
Zamawiającym), 

c) Uruchomienie rozliczeń związane będzie z ich potwierdzeniem w postaci stosownych dokumentów 
księgowych,  

d) Do wartości rat leasingowych Zamawiający doliczy podatek VAT zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie,  

e) Raty leasingowe mają być kalkulowane w oparciu o zmienne oprocentowanie WIBOR 6M, przy 
czym okres rozliczeniowy wynosi 6 miesięcy, a dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć 
wartość WIBOR 6M z dnia przyjętego dla obliczenia ceny oferty – zgodnie z niniejszą SIWZ. Dla 
aktualizacji Harmonogramu należy przyjmować wartości WIBOR 6M z ostatniego dnia roboczego 
przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 

f) Zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR 6M nie stanowi zmiany umowy 
wymagającej zawarcia aneksu. 

g) Raty leasingowe będą płatne do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił odbiór przedmiotu zamówienia. 

h) Ostatnia rata (tzw. opłata wykupowa) będzie płatna w terminie 30 dni od dnia wymagalności 
ostatniej, tj. 72 - raty leasingowej 

i) Aktualizacja Harmonogramu w zakresie dat płatności nie będzie wymagać aneksu do umowy 

j) Zamawiający ponosi koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu we własnym zakresie i zobowiązuje 
się zgłosić przedmiot leasingu do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru oraz 
przedstawić dowód zawarcia ubezpieczenia na sprzęt, będący przedmiotem leasing, w terminie 14 
dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu 
Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego. 

k) Wymagany czas na naprawę urządzenia – zgodnie ze szczegółowymi wymogami wynikającymi z 
OPZ oraz zapisami rozdziału IV ust. 5 SIWZ – „Warunki serwisu, gwarancji i przeglądów”, 

l) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 osobą legitymującą się 
udokumentowanym przeszkoleniem w zakresie serwisu danego asortymentu (tj. w zakresie 
zestawów endoskopowych, zestawów artroskopowych, elementów kompleksowego 
wyposażenia Sali operacyjnej – kolumny, lampy, stół operacyjny, zestawów diatermii, systemów 



Strona 25 

 

zarządzania AV). Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca w wyznaczonym terminie przedstawi 
kopię certyfikatu potwierdzającą uprawnienia danej osoby – pod rygorem odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu z tego tytułu odpowiedniej kary 
umownej, 

m) Do wzoru umownego wprowadzone będą postanowienia dotyczące kar umownych za: 

- zwłokę w terminowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, montażu  
i uruchomienia oraz przeszkolenia personelu, jak również  w zakresie zwłoki w terminowej  
realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji - w wys. 2% wartości jednej raty 
leasingowej brutto - za każdy dzień zwłoki, 

- za brak terminowego dostarczenia nowego sprzętu w sytuacjach przewidzianych w zapisach 
rozdz. IV ust. 5 SIWZ - „Warunki serwisu, gwarancji i przeglądów” – kara umowna w wys. 2% 
wartości jednej raty leasingowej brutto za każdy dzień zwłoki, 

- kara umowna w wys. 2% wartości jednej raty leasingowej brutto - za każdy dzień zwłoki w 
realizacji wymaganego przeglądu sprzętu, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 
realizację ww. obowiązku,  

- Kara umowna w wys. 5%  łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w ofercie 
naliczona każdej ze stron, jeżeli dojdzie do odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron 
umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada druga strona. 

 

9. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w następującym zakresie: 

a) Zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT, 

b) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

d) Zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

e) Zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 
nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt, będący podstawą 
wyboru Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być 
dostarczony, pod warunkiem iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, 

f) Zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o 
wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
pod warunkiem iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu 

g) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego 

h) Nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć 
itp. 

i) Obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

j) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6 ustawy Pzp 

XXXI. Unieważnienie postępowania  
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych 

w art. 93 ust. 1 Ustawy.  

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty, odpowiednio 
na podstawie art. 93 ust. 3 Ustawy, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXXII. Środki ochrony prawnej 
1. Każdemu Wykonawcy,  a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
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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 – jak dla postępowań powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

XXXIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i z zachowaniem formy 

pisemnej. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą 
przekazywać drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, za wyjątkiem oferty, umowy, pełnomocnictw 
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdz. XI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich 
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), dla których ustawodawca 
przewidział wyłącznie formę pisemną. 

3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, 
że pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu lub adres mailowy podany przez wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

5. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie 
postępowania nadane przez Zamawiającego. 

XXXIV. Podwykonawstwo 
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
Wykonawca zleci podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.  

XXXV. Wykaz załączników do niniejszej IDW   
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

L.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego 

2. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE 

3. Załącznik nr 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

4.
Załącznik nr 4 

 

Wykaz dostaw 

 

5.
Załącznik nr 5 Wzory dodatkowych oświadczeń związanych z brakiem podstaw do 

wykluczenia 

6. 

 

 
Załącznik nr 6 

Wzór oświadczenia o dopuszczalności do obrotu oferowanego 
sprzętu oraz gotowości do użytku oferowanego sprzętu po jego 
dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu, 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW.  

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załącznika oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty 
wspólnej.  

Wprowadzone zmiany nie powinny zmieniać treści załącznika.  

 

 


