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I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa OFERTĘ zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).
2. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także
wspólnicy spółki cywilnej.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad
wskazanych w Rozdz. XIII niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe
zostanie odrzucona.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. OFERTĘ należy złożyć na (bądź w formie) druku "FORMULARZ OFERTY". Wykonawcy nie wolno
dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „FORMULARZ OFERTY”
opracowanym przez Zamawiającego.
10. OFERTĘ należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej - pod rygorem
nieważności.
11. OFERTA musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
12. Każda zapisana strona OFERTY wraz z załącznikami ma być ponumerowana i parafowana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
13. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz
z tłumaczeniami na język polski.
14. OFERTĘ wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej
danymi Wykonawcy oraz napisem:
Przetarg nieograniczony znak: 15/2018
Oferta na dostawę produktów leczniczych
Pakiet/y nr …..
Liczba stron …………………... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

15. OFERTA musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w niniejszej SIWZ. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci
kserokopii, poświadczenie – oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem” - musi być opatrzone
imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
17. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do
reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne pełnomocnictwo.
18. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane pisemnie.
Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą
faksu pod warunkiem, że ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu
i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
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W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą
faksu każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt ich otrzymania.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015
r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831)- zwanej dalej „ustawą PZP”
2. Niniejsze postępowanie uwzględnia zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw N.
2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w oparciu o informacje z Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych
do przedmiotowej ustawy

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostaw niżej wymienionego sprzętu
2. Zamówienie składa się z:
1. Pak Nr 1- Holtery - Symbol CPV: 33.19.21.50-8
2. Pak Nr 2- System kompresji klatki piersiowej- Symbol CPV: 33.19.21.50-8
3. Pak Nr3- Meble medyczne - Symbol CPV: 33192000-2
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz - formularzu
cenowym.
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.
679) – dotyczy wyrobów medycznych
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza
złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowej.
6. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej pakietów.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia – do 4 tygodnie od podpisania umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy PZP,
dotyczący
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy PZP
2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w
dokumencie:
Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniania warunków postępowania –
wg załącznika nr 5 do SIWZ. Oświadczenie to ma stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
– w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5
pkt.1 ustawy Pzp.
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2:
1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz
ust. 5pkt 5 i 6 ustawy;
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i pkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda następującego dokumentu:
1) Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11
ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w oryginale (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z wykonawców).
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów
(Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki
cywilne):
1) Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wymaganym przez Zamawiającego;
2) Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej w terminie do 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
3) Co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki działu w
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postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie opisanym przez
Zamawiającego;
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie;
5) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.
4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z
2015r. poz.2164 oraz z 2016r poz. 831, 996 i 1020)
5. Złożenie wymaganych oświadczeń lub dokumentów po upływie terminu składania ofert jest
możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim, adres: ul.
Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: sekretariat@szpital-makow.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.
kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe
15.1. Wykonawca składa oświadczenie w zakresie określonym w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych stanowiące załącznik nr 6 do Formularza oferty

VII. INNE DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
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1. Oświadczenie, że zaoferowany asortyment został dopuszczony i wprowadzony do obrotu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107,
poz. 679) oraz posiada aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (o ile dotyczy)

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdziale VI/VII SIWZ, a także innych dokumentów wymienionych
w rozdziale XI ust. 1 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których ustawa PZP przewiduje wyłącznie formę
pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie, winny być kierowane na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespól Zakładów, ul. Witosa 2 sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną, winny być kierowane na adres e-mail przetargi@szpital-makow.pl . lub faksem
na nr 29 742 335 w tytule prosimy podawać znak sprawy 15/2018
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
8. W sytuacji, gdy wniosek wpłynął po ww. terminie Zamawiający może pozostawić go bez
rozpoznania.
9. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie
internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa powyżej.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje zebranie Wykonawców.
13. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
W sprawach proceduralnych:
 Marek Otłowski – tel. 29 71 42 335, przetargi@szpital-makow.pl

X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
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samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
2) Wypełniony formularz cenowy/ formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 / 1a do SIWZ
3) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp) załącznik nr 2 do
siwz
4) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty
lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
1. Zaleca się załączenie do oferty jej wersji elektronicznej na płycie CD/DVD z podziałem na dwie
odrębne płyty w przypadku Tajemnicy przedsiębiorstw.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim z zastrzeżeniem pkt 4, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeżroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i
oznakować

Oferta w przetargu nieograniczonym
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj.(…………...........)(…………)
Data godzina
Na
znak postępowania: 15/2018
ilość stron: .....................
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
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11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert. Przez
wykazanie podstaw zastrzeżenia informacji, Zamawiający rozumie złożenie wraz z ofertą
oświadczenia, zawierającego argumentację dowodzącą zasadności zastrzeżenia danej części
oferty.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie
wykazanie, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
dokumenty składające się na treść oferty w niniejszym postępowaniu są jawne bez zastrzeżeń.
Wyjątek stanowią dowody składane przez Wykonawcę, w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących
rażąco niskiej ceny, w sytuacji, gdy zostanie on wezwany do udowodnienia, że złożona oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek, w kopercie oznakowanej napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w
ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcom, w dniu następnym po dniu otwarcia ofert.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu
umowy, po terminie otwarcia ofert.
18. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert, po tym jak oferty
zostaną złożone u Zamawiającego, zostaną one otwarte w nowym terminie, chyba, że zostaną
wycofane przez Wykonawcę. Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia
Wykonawcy.

XII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witosa 2, 06-200 Maków
Mazowiecki w sekretariat I Pietro do dnia 17.07.2018 roku do godz.: 09:00
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
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3. Oferty, złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, zostaną zwrócone wykonawcom,
po upływie terminu na wniesienia odwołania (art. 84 ust. 2 ustawy PZP).
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2017 o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego I
piętro, pokój Nr 5 część administracyjna.
5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
6. W czasie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
7. Informacje ogłoszone podczas jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.

XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ
formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji
formularza cenowego przez Wykonawców.
2. Łączna cena ofertowa brutto zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionej
tabeli formularza cenowego w następujący sposób:
 podać w formularzu wartość jednostkową netto za szt.
 następnie obliczyć wartość netto mnożąc wartość jednostkową netto przez liczbę szt.,
 podać w formularzu cenowym stawkę podatku VAT [%]
 następnie obliczyć wartość podatku VAT mnożąc wartość netto przez stawkę podatku VAT
 następnie obliczyć wartość brutto poprzez dodanie wartości netto do wartości podatku VAT
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ
3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę)
i wyrażone w złotych polskich (PLN).
4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w
niniejszej SIWZ w tym w szczególności koszty produktów, koszty dostawy do miejsca lokalizacji,
transportu, rozładunku, opakowania, czynności związanych z przygotowaniem dostawy oraz
ubezpieczenie na czas transportu, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa
podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją
przedmiotu Umowy, w tym koszty związane z udzieloną gwarancją
5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej siwz
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu dokonania oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodne z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca podaje
w formularzu ofertowym jedynie wartość jednostkową netto i wartość netto przedmiotu
zamówienia.
7. Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi:
1) oczywiste omyłki rachunkowe polegające w szczególności na:
a) błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji
wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty,
b) nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie),
c) nie wpisaniu wartości jednostkowej netto, jeżeli można ją obliczyć na podstawie wartości i
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liczby jednostek miary określonych dla danej pozycji w ofercie Wykonawcy,
przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w lit. a i b, Zamawiający
zawsze za prawidłową uzna wartość jednostkową netto;
2) inne omyłki polegające w szczególności na:
a) błędnym opisaniu pozycji formularza lub wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary
w treści złożonego przez Wykonawcę formularza, dostosowując ich treść do odpowiednich
dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ,
b) zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu, poprzez wykreślenie z formularza
zdublowanych pozycji i pozostawienie tylko jednej z nich, w sytuacji kiedy zdublowane pozycje
będą zawierać inne ceny Zamawiający wykreśli pozycję o wyższej cenie.
8. Jakiekolwiek zmiany polegające na dodaniu nowej pozycji lub pominięciu wyceny jakiejkolwiek
z istniejących w formularzu pozycji nie będą uznane za możliwe do poprawienia w trybie art. 87
ust. 2 ustawy PZP i skutkować będą odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
PZP

XIV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW

Lp.
1.
2.

KRYTERIUM
Oferowana cena [brutto]

RANGA
80%

Długość udzielonej pełnej nieodpłatnej gwarancji
RAZEM

20%
100%

Kryterium ceny:
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 80 punktów stosując wzór:
najniższa cena rozpatrywanych ofert
Wartość punktowa ceny =

cena badanej oferty

x 80

Kryterium 2 [termin gwarancji] podlega ocenie według wartości podanych w
Formularzu oferty – wyliczany będzie według wzoru:
Wartość punktowa = R T Tn
max
R – ranga ocenianego kryterium
Tmax – max. termin gwarancji podany
Zamawiający ofercie która przedstawi termin gwarancji 36 miesięcy przyzna O
punktów) Każdy dodatkowy rok powyżej 36 miesięcy. Wykonawca otrzyma 10 punktów w
kryterium gwarancja za każdy dodatkowy rok . Ofercie o najdłuższym okresie gwarancji 60
miesięcy Wykonawca otrzyma 20 % w kryterium okres gwarancji.
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XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, nie
krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (faksem
lub drogą elektroniczną), z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP oraz wyjątków przewidzianych, w
art. 94 ust 2 pkt 1a) ustawy PZP.
2. 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.
3. 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, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców będących Spółką Cywilną Zamawiający może wymagać podania
adresów zamieszkania oraz numerów PESEL w celu sporządzenia umowy.
5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP
8. Zamawiający stosując się do regulacji, zawartej w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, poniżej opisał
wymagania dotyczące Wykonawcy, korzystającego z klauzul dających możliwość podwyższenia
wynagrodzenia należnego z tytułu świadczenia zamówienia na etapie realizacji umowy:
a. Wykonawca przystępujący do negocjacji warunków umowy zobowiązany będzie do przedłożenia
listy osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę z minimalnym wynagrodzeniem wraz ze
wskazaniem wymiaru czasu pracy, które bezpośrednio uczestniczą w realizacji tego zamówienia
od początku czasu trwania umowy o wykonanie zamówienia publicznego.
b. Lista osób powinna zawierać następujące dane:
Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko
Wymiar czasu pracy
Informację, o wysokości wynagrodzenia
Uzasadnienie potrzeby bezpośredniego uczestnictwa, przy realizacji zamówienia każdej z
wymienionych osób
c. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące prawdziwości przedkładanych informacji zawierające w swej
treści klauzulę: „Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedłożony dokument opisuje stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień zawarcia umowy przetargowej (art. 297 k.k.)”

d. Zamawiający informuje, że negocjacje ceny będą odbywały się na zasadach określonych w
ustawie o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia kalkulacji kosztów i wykazania wpływu zmiany wynagrodzenia na cenę oferty.

XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w
taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu, za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ

Załącznik nr 1A - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp)
Załącznik nr 3 - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie (wyroby medyczne)
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
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