Nr sprawy ZP 8/7/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawę narzędzi endoskopowych
Użyte w niniejszej SIWZ, pojęcia oznaczają:
1. Ustawa Pzp / Ustawa - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.);
2. SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach z
siedzibą w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce;
4. Wykonawca - 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;
5. Umowa - umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.
I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszyce
KRS: 0000066398, NIP8821847960, REGON 891100480
Tel. 74 836 53 62
Fax. 74 836 72 27
e-mail: przetargi@przychodniapieszyce.eu
http://www.przychodniapieszyce.eu

II.

Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art.
39 i następne Ustawy.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
Ustawy, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz zawarcia umowy
ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
8. Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

III.

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, pętli
elektrochirurgicznych kolonoskopowych jednorazowego użytku.
2. Przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV 33.16.80.00-5.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z kryteriami określonymi w SIWZ i musi spełniać
wymagania określone w:
a) ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211.);
b) ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1844),
c) ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2011 r. Nr 82 poz. 451 z późn. zm.).
6. Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę asortyment posiadał stosowne pozwolenie na

dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu na terenie RP albo świadectwo dopuszczenia do obrotu
(na podstawie przepisów wprowadzających ustawę Prawo farmaceutyczne) potwierdzające, że
oferowany produkt leczniczy może być przedmiotem obrotu na terytorium RP lub posiadają pozwolenie
dopuszczające do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.
7. Termin przydatności do użytku asortymentu objętego dostawą (zamówieniem) nie może być krótszy niż
1/2 terminu określonego przez producenta.
8. Informacja o ilości zamawianego asortymentu:
Szczypce biopsyjne, pętle diatermiczne plecione

1.

2.

Jednorazowe pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, giętkiego lub
średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalająca na
otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki średnica pętli 13; 27; 30 mm;
długość robocza 240 cm; do kanału roboczego 2,8 mm; kształty owalne i
półksiężycowate
Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 i 240 cm, średnica
szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach,
oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość
wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec
zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość
łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz
szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia
posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją
ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system
trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i
sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje
do wyboru przez użytkownika : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych
(okrągłe, elipsoidalne oraz pogłębione), współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm
do 3,2mm.

J.m

Ilość op.

szt.

20

szt.

795

9. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:
a. Cena netto nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy;
b. Termin zapłaty za przedmiot zamówienia - 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie
Zamawiającego.
IV.

Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

V.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 oraz 4 ustawy PZP;
2) Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. mają koncesję lub
aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego uprawniające do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, składu celnego, konsygnacyjnego produktów leczniczych) - dokument
potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do hurtowego obrotu lekami (w tym w ramach uprawnień
przyznanych na podstawie art. 72 pkt. 1 i 2 Ustawa Prawo Farmaceutyczne).
2. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”
– „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i złączonych do oferty
dokumentach. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców będzie skutkować wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni terminie, dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 1.
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy
PZP, tj.:
a) Wykonawcę 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 (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1508 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 (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
b) Wykonawcę 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.
VI.

Poleganie na zdolnościach innych wykonawców – nie dotyczy.

VII.

Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i wymagań co do przedmiotu
zamówienia.
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
a) wypełniony Formularz Oferty według załącznika nr 1 do SIWZ;
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku
podstaw do wykluczenia według załącznika nr 2 do SIWZ;
c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji i działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.
Wykonawca należący do grupy kapitałowej, w ramach której przynajmniej jeden z jej członków złożył
odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu, wypełniając załącznik nr 3 do SIWZ w punkcie 1 zaznacza
kwadrat drugi („należymy do grupy kapitałowej”), natomiast w punkcie 2 – zgodnie ze swoim
wyborem. Wykonawca należący do grupy kapitałowej, w ramach której żaden z jej członków nie
złożył odrębnej oferty w niniejszym postępowaniu oraz Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy
kapitałowej, wypełniając załącznik nr 3 do SIWZ w punkcie 1 zaznacza kwadrat pierwszy („nie
należymy do grupy kapitałowej”), natomiast punkt 2 wykreśla.
3. W celu wykazania, że Wykonawca spełnia wymagania w zakresie kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, na wezwanie Zamawiającego, złoży w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni terminie, koncesję lub aktualne zezwolenie Głównego Inspektora
Farmaceutycznego uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem (prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, konsygnacyjnego produktów
leczniczych) - dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do hurtowego obrotu lekami (w tym w
ramach uprawnień przyznanych na podstawie art. 72 pkt. 1 i 2 Ustawa Prawo Farmaceutyczne).
4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, a są on znani
Wykonawcy na etapie składania ofert:
a) zamieszcza w oświadczeniach, o których mowa w pkt. VII.1.b, informacje
o Podwykonawcach potwierdzające brak podstaw do wykluczenia;
b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty
i oświadczenia, o których mowa w punkcie VII.2.a i VII.3, z zastrzeżeniem zapisów pkt VIII i IX
niniejszej SIWZ.
5. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego
warunki i wymagania zostały spełnione.

VIII.

Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty wymienione w pkt. VII SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa w
punkcie VII ust. 2 niniejszej SIWZ, składa dokumenty wskazane w § 7 Rozporządzenia 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).

IX.

Forma dokumentów i oświadczeń.
1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy, jeżeli:
a) wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VII w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
W takim przypadku, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
b) Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one
aktualne.
2. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzaju dokumentów jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące Podwykonawców należy
przedstawić w oryginale.
3. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzaju dokumentów jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), a które są żądane w niniejszym postępowaniu, inne niż
oświadczenia, o których mowa w pkt. IX.1.a, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „ZA
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, przedstawiciel
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot, na którego
zdolnościach polega wykonawca albo Podwykonawcy w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, ze wersja polskojęzyczna jest wersja
wiążącą.

X.

Oferta kilku Wykonawców – konsorcjum.
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców wchodzących w skład jednego konsorcjum lub
spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta jednego podmiotu i spełniać następujące
wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. UWAGA:
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, a pełnomocnictwo winno zostać
dołączone do oferty w oryginale;
2) Każdy ze współwykonawców oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.
VII.1.b, VII.2.a, VII.2.b;
3) Dokument, o których mowa w pkt. VII.3 składa odpowiednio ten współpartner, który wykazuje
spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. V.1.2;
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców;
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
6) Wypełniając formularze ofertowe, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w
miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a
nie dane pełnomocnika;

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o przyznanie
zamówienia, Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy, przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
XI.

Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeśli są znane na tym etapie.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
4. Przepisy pkt 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawców.

XII.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawcy składają ofertę, na którą składają się dokumenty wymienione w pkt VII.1 niniejszej SIWZ, w
formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
jego niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, tj.: Dostawę narzędzi
endoskopowych. Oprócz opisu jw., koperta powinna zostać zaadresowana do Zamawiającego oraz
powinna posiadać dane adresowe Wykonawcy, aby w wypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie,
Zamawiający mógł ją odesłać.
2. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie podmioty
składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika konsorcjum.
3. W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od
wyniku postępowania przetargowego, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w Ustawie.
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów
składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, jak i ewentualnymi modyfikacjami i
zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. W związku z tym Wykonawcy powinni stale monitorować
stronę internetową Zamawiającego w zakresie związanym z przedmiotowym postępowaniem.
8. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do
pisania, komputerze, ręcznie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku.
9. Formularze oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą
być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający
identyfikację osoby podpisującej (np. z pieczątką imienną) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku podpisywania oferty, lub
poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie uwidocznioną w
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy dołączyć do oferty stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
11. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami) była ponumerowana
kolejnymi numerami. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez
widocznych śladów jej naruszenia.

12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt. 3 Ustawy,
zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy).
XIII.

Zmiana/wycofanie oferty.
1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób
i formie przewidzianej dla złożenia oferty z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż koperta będzie zawierała
dodatkowe oznaczenie „ZMIANA/ WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty, dokonać zmian
po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

XIV.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Kwota podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty jest kwotą brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
2. Podana przez Wykonawcę cena w Formularzu oferty jest wartością niezmienną.
3. Wartość brutto podana w Formularzu oferty zawiera w sobie cenę za całość przedmiotu zamówienia
opisanego w niniejszej SIWZ.
4. W całkowitej cenie ofertowej obejmującej całość zamówienia mają być zawarte wszelkie koszty
i składniki związane z zamówieniem oraz wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową
realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Stawka podatku VAT powinna zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tj. z 2017 r., Dz. U. nr 1221 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do podania
stawki procentowej VAT jaką doliczył do ceny netto.
6. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. Nie dopuszcza
się możliwości rozliczenia w walutach obcych.

XV.

Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy.

XVI.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie dotyczy.

XVII.

Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
okres nie dłuższy niż 60 dni.

XVIII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszycach, 58-250 Pieszyce, ul. Królowej Jadwigi 1, pokój oznaczony
Administracja – parter - w terminie do dnia: 27 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po
terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
2. W niniejszym postępowaniu składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zabezpieczenia koperty Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 Ustawy.
6. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom
postępowania oraz wskaże, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby

informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty.
7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszycach, ul Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, pokój oznaczony
Administracja na parterze w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 10:15.
8. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) Wykonawcy, adres (siedzibę), oraz cenę
ofertową i inne dane określone w art. 86 ust. 4 Ustawy.
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.przychodniapieszyce.eu
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką 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.
XIX.

Porozumiewanie się z Zamawiającym.
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), za pośrednictwem posłańca, faksu lub pocztą
elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje dotyczące postępowania
przetargowego będą udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego pod w/w adresem.
Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty zapoznać się ze wszelkimi informacjami i
ewentualnymi zmianami dotyczącymi prowadzonego postępowania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania przetargowego
Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie na adres podany w pkt I SIWZ, za pomocą faxu
pod nr 74 836 72 27 lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@przychodniapieszyce.eu za wyjątkiem
oferty, umowy oraz dokumentów, o których mowa w pkt VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy) dla których przewidziana jest
wyłącznie forma pisemna. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane w formie pisemnej, za pomocą faxu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
określonych terminów. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację w formie pisemnej, za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną.
4. Wyjaśnienie treści SIWZ:
a) Wykonawca może zwrócić się na adres Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zapytania należy kierować pisemnie na adres podany w pkt. I SIWZ, za
pomocą faxu lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@przychodniapieszyce.eu. nie później niż na
6 dni przed upływem terminu składania ofert.
b) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której była
udostępniona SIWZ.
c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia
wskazanego w pkt a) powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
d) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści specyfikacji.
e) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Zamawiającego z Wykonawcami.
f) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść
SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.

XX.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryteria:
Cena brutto (C) – waga 100 %,
Maksymalna liczba punktów równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał cenę oferty wskazaną przez
Wykonawcę w formularzu oferty, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej.
Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę brutto podaną w Ofercie.
3. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium Cena brutto (C), obliczona zostanie na podstawie
następującego wzoru:
C= [CN / CR] x 10% x 100
C= cena
CN - najniższa oferowana cena brutto
CR - cena brutto oferty rozpatrywanej
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt w kryterium cena.
4. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższa liczbę
punktów.
5. Zgodnie z art. 91 ust. 4 Ustawy, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy, Wykonawcy składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste oraz inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy.

XXI.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia i za zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Wybór formy przedstawienia w/w umów zastrzega się dla Zamawiającego.
4. Wykonawca, w imieniu którego Umowę zawierał będzie pełnomocnik lub pełnomocnicy, zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu (najpóźniej przed zawarciem umowy) oryginał lub potwierdzone/ą przez
notariusza kopie/ę odpowiednich/odpowiedniego pełnomocnictw/a, chyba że Wykonawca dołączył do
swojej oferty wymagane pełnomocnictwa/o, z których/ego wynikać będzie, że – w imieniu tego
Wykonawcy – osoba/osoby w nim wskazana/e jest/są uprawniona/e do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
5. Przed zawarciem Umowy Zamawiający może zażądać od osoby(osób) reprezentującej(ych) Wykonawcę,
aby potwierdziła(y) ona(e) swoją tożsamość poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów (np.
dowodu osobistego).
6. Zawarcie Umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie ze
schematem obiegu dokumentów obowiązującym u Zamawiającego.

XXII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
1. Wzór Umowy stanowi zał. nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 Ustawy.

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy z wybranym w wyniku niniejszego postępowania
Wykonawcą, chyba że zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 Ustawy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają do swej ważności formy pisemnej – aneksu do zawartej z
Wykonawcą umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub wybrana, nie dopełnił
wymaganych formalności, nie przedstawił wymaganych dokumentów lub uchyla się od zawarcia
Umowy, Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeśli tak
zawrzeć Umowę z tym Wykonawcą.
XXIII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP, jak dla
postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy PZP
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

XXIV.

Inne postanowienia SIWZ.
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1. Formularz oferty – zał. nr 1;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia– zał. nr 2;
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 3;
4. Wzór umowy – zał. nr 4.
Zatwierdzam:

Pieszyce, dnia 17 sierpnia 2018 roku

Elektronicznie

podpisany
JERZY
przez JERZY
WESTER; WESTER; SP
PIESZYCE
SP ZOZ ZOZ
Data:
PIESZYCE 2018.08.17
13:06:55 +02'00'

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH SKŁADANA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO POD NAZWĄ
Dostawę narzędzi endoskopowych
1.

WYKONAWCA - należy podać:
NAZWĘ WYKONAWCY:
NIP/PESEL:
REGON:
ADRES:
WOJEWÓDZTWO:
TEL.:
E-MAIL:
adres do korespondencji jeżeli inny niż podany wyżej:………………………………………………………
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 1:
☐ TAK

2.

☐ NIE

Przedkładając ofertę oświadczam / y, że znany jest mi / nam zakres przedmiotu zamówienia, zrealizuję /
zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz akceptuje / my w wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną
podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oferuję / my:

Asortyment
Jednorazowe pętle do
polipektomii, pętle wykonane z
plecionego, giętkiego lub
średniogiętkiego drutu (…)
Szczypce biopsyjne
jednorazowego użytku (…)

1.

2.
3.

J.m

Ilość

szt.

20

szt.

795

Cena
jednostkow
a netto

Wartość
netto

VAT %

Wartość
brutto

Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w
przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnoszę / wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyłem / zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
Oświadczam / y, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.
Oświadczam / y, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ akceptuje / my bez
zastrzeżeń i zobowiązuję / my się w przypadku wyboru mojej / naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam / y, że uważam / y się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30
dni od upływu terminu składania ofert.
Wyrażam / y zgodę na warunki płatności podane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

4.
5.

6.
7.
1

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X;
Zgodnie z art. 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej za małego i średniego przedsiębiorcę
uważa się:
Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w
złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 10 milionów euro.
Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w
złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 43 milionów euro.

oraz zobowiązuję / my się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ i niniejszym załączniku
do SIWZ.
8. Oświadczam / y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień
otwarcia ofert.
9. Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy (tel., fax, e-mail):
...........................................................................................................................................................
10. Jako załączniki będące integralną częścią oferty, a wynikające ze SIWZ, załączam / y wszystkie wymagane
dokumenty i oświadczenia:
1)
wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr …………….. do SIWZ;
2)
wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia wg załącznika …………………… do SIWZ;
3)
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
4)
..............................................................................................................................................................
Ofertę sporządzono dnia ..........................
..............................................................................................
Podpis czytelny (lub nieczytelny wraz z pieczątką imienną) osób
wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 wzór - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszyce

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczenia z postępowania
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
Nazwa i adres Wykonawcy
...................................................................................................................................................…………………………
...............................................................................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę narzędzi endoskopowych

CZĘŚĆ I Informacje na temat Wykonawcy:
Ja/my, niżej podpisany/i oświadczam/y, że 2:
Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 5 SIWZ – dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej i jednocześnie oświadczam/y, że stosowne oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 przedłożę/-ymy Zamawiającemu
na jego wezwanie we wskazanym terminie.
Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp.
Zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………..
ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z w/w okolicznością w oparciu o art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedłożone z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu tychże informacji.
(miejscowość), dnia …………………. r.

2

……………………………………………………
Podpis czytelny (lub nieczytelny wraz z
pieczątką imienną) osób wskazanych w
dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

Należy zaznaczyć właściwy/e kwadrat/y. Jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, wówczas
zaznacza TYLKO trzy pierwsze kwadraty.

CZĘŚĆ II Informacje na temat Wykonawców, innych podmiotów, podwykonawców 3:
Informacje dot. uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Czy Wykonawca wraz z innymi podmiotami wspólnie ubiega się o zamówienie (konsorcjum,
spółka cywilna itp.)?
UWAGA: Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, pozostali Wykonawcy mają obowiązek
przedstawienia oświadczeń dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu i
niepodlegania wykluczeniu z postępowania. Dalszą część tabeli należy wypełnić tylko w
przypadku udzielenia odpowiedzi TAK.
Proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (lider, pełnomocnik, członek konsorcjum, wspólnik
spółki cywilnej itp.)

odpowiedź
TAK
NIE

Proszę wskazać pozostałych Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (nazwa i adres):
1.
2.
3.
W stosownych przypadkach proszę podać nazwę grupy biorącej udział w postępowaniu:

Informacje dot. podwykonawców
Czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom?
UWAGA: Dalszą część tabeli należy wypełnić tylko w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK
Proszę wskazać części zamówienia, które Wykonawca ma zamiar powierzyć podwykonawcom
oraz podać nazwy i adresy podwykonawców (jeżeli są znane).
Nazwa/adres podwykonawcy
Część zamówienia

odpowiedź
TAK
NIE

Oświadczam, że powyższy/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedłożone z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu tychże informacji.
.............................................dnia..............................
…………………………………………..
Podpis czytelny (lub nieczytelny wraz z
pieczątką imienną) osób wskazanych w
dokumencie
uprawniającym
do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

3

Należy zaznaczyć kwadrat przy właściwej odpowiedzi i postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w tabelach.

Załącznik nr 3 wzór – oświadczanie o przynależności do grupy kapitałowej

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszyce

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.
Dostawę narzędzi endoskopowych
1.

Ja/my, niżej podpisany/i w odniesieniu do art. 24 ust. 11 ustawy oświadczam/y, że 4:
nie należymy do grupy kapitałowej
należymy do grupy kapitałowej oferty w skład której wchodzą:
L.p.

Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej

1.
2.
3.
2.

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy 5:
nie przedstawiamy dowodów
przedstawiamy dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
.............................................dnia..............................
…………………………………………..
Podpis czytelny (lub nieczytelny wraz z
pieczątką imienną) osób wskazanych w
dokumencie
uprawniającym
do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

4
5

właściwy kwadrat należy zaznaczyć znakiem X
właściwy kwadrat należy zaznaczyć znakiem X, jeśli w pkt 1 zaznaczono „należymy do grupy kapitałowej”

Wzór umowy – zał. nr 4.
Wzór umowy
zawarta dnia …………………………….. roku w Pieszycach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibą
w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000066398, NIP 891100480, REGON 8821847960, który reprezentuje:
Jerzy Wester - Dyrektor
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym/ą
w dalszej części umowy Wykonawcą.

1.
2.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.

4.

5.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, pętli
elektrochirurgicznych kolonoskopowych jednorazowego użytku.
Wykonawca wykona zgodnie z:
 Specyfikacją Istotnych warunków zamówienia nr …………………………………. dalej SIWZ,
 Formularzem oferty Wykonawcy z dnia ………………………………. stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
§2
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie z postanowieniami umowy i kompletnie z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z opisem,
o którym mowa w § 1, i wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
zgodnie ze swoją ofertą.
Zamawiający wymaga, aby jakość asortymentu była zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ, zaś
Wykonawca zobowiązuje się takie asortyment dostarczyć. Asortyment pochodzi od jednego producenta.
Termin przydatności do użytku towarów objętych dostawą nie może być krótszy niż 1/2 terminu
określonego przez producenta.
§2
Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy.
Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały
czas trwania Umowy.
Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy,
i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich części przedmiot niniejszej Umowy
odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli
w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w
pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to
może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.
W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości
lub części przedmiotu niniejszej Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§3
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie skutki wynikające z
niewłaściwego prowadzenia dostawy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pośrednie i bezpośrednie
szkody (w tym również utracone korzyści) w stosunku do Zamawiającego, które wynikają z niewłaściwego
wykonania umowy w szczególności z opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów uzgodnionych umową.

1.

§4
Wartość przedmiotu zamówienia ustala się na kwotę …………………………………………………..…….. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………….……...... 00/100) zgodną z formularzem oferty,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2.

1.
3.
4.

5.
6.

7.

1.

2.
3.

1.

2.

1.

Cena określona w ust. 1 obejmuje całkowitą maksymalna należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest
zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy. Cena obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją
umowy, w szczególności: podatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy, koszty transportu,
ubezpieczenia, itp.
§5
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po zakończeniu dostawy i wykonaniu
wszelkich obowiązków Wykonawcy wskazanych w umowie.
Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, dostawa
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wymaganym terminie do godz. 1200 w tymże dniu.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
 do każdej partii dostarczonego towaru etykiety, celem ewentualnej reklamacji całości lub części
towaru przez Zamawiającego,
 towar odpowiednio opakowany i oznaczony,
 ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika
informacje,
 instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych
przedstawicieli Stron.
W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wykrytych
wad w przedmiocie umowy, Strony nie sporządzą protokołu odbioru, a upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co
do przedmiotu umowy.
Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej umowne wynagrodzenie za
wykonany przedmiot umowy.
§6
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w zamówieniu, Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy i wykona uwzględnioną reklamację
dotyczącą:
 braków ilościowych w ciągu 7 dni,
 wad jakościowych w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania reklamowanego asortymentu.
W przypadku uznania za zasadną reklamacji dotyczącej dostawy towaru wadliwego Wykonawca wymieni
ten towar na wolny od wad w powyżej określonym terminie.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
 dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności,
 dostarczenia towaru niezgodnych z umową lub zamówieniem częściowym,
 dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadających ulotek lub instrukcji
wskazanych w § 5 ust. 4
 dostarczenia towaru z opóźnieniem dłuższym niż 48 godzin.
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku otrzymania zamówienia niezgodnego pod względem jakości i ilości, jeżeli Wykonawca mimo
uznania reklamacji za zasadną nie uzupełni ilości towaru lub nie dokona wymiany asortymentu na zgodny z
udzielonym zamówieniem lub w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze zwłoką.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje dostawy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, w
szczególności przez opóźnienie w wykonaniu całości lub poszczególnych elementów dostaw przekraczające
o 7 dni termin określony w umowie lub naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy,
Zamawiający może bez dodatkowego wezwania odstąpić od umowy w całości lub w części z przyczyn
zależnych od Wykonawcy.
§8
Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………. tel.:
…………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

2.

Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest …………………………………..
tel.: ……………………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.
§9

Niniejsza umowa obowiązywać będzie do ………………
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do
porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca

