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Sejny, dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

Numer postępowania: 06/ZP/2012 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety 

w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwotę określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

 

Tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną 

dalej „PZP” (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
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I. Informacje ogólne.  

1. Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

ul. dr E. Rittlera 2, 16 – 500 Sejny 

2. Kontakt:   tel.    87 516 21 38,   faks  87 516 23 41 

3. Strona internetowa na której udostępniona jest SIWZ:  www.szpital.sejny.pl 

4. Tryb postępowania:   przetarg nieograniczony 

5. Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

zwaną dalej „PZP” (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

6. Wartość zamówienia: wartość szacunkowa nie przekraczająca kwotę określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

II. Przedmiot zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa środków dezynfekcyjnych z podziałem na 3 

pakiety przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia przy pomocy CPV: 33631600-8  

3. Zakres przedmiotu zamówienia:  

Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostarczanie środków dezynfekcyjnych na  

potrzeby Zamawiającego przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  Dostarczenie 

przedmiotu zamówienia określa się na 72 godziny od zgłoszenia telefonicznego przez 

upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego.  Przedmiot zamówienia został szczegółowo 

opisany  w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy. 

4. Zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie, spektrum i czas) działania, 

proponowanych preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni, oprócz ulotek 

informacyjnych, prospektów i instrukcji użycia były potwierdzone dokumentami z 

wykonanych badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych 

wykonanych metodami uznanymi  w państwach UE lub opisanymi w Polskich  Normach 

w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub 

badaniami PZH. W przypadku, kiedy proponowany preparat dezynfekcyjny znajduje się na 

liście Informacji PZH „Preparaty dezynfekcyjne pozytywnie zaopiniowane przez PZH 

przeznaczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej” wystarczy poinformować o 

tym Zamawiającego (nie są wymagane dokumenty z wyników badań). 

http://www.szpital.sejny.pl/
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5. Zamawiający wymaga, aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była 

potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych 

dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania. 

6. Środki dezynfekcyjne w roztworach roboczych nie mogą działać drażniąco i uczulająco na 

oczy, skórę oraz układ oddechowy. 

7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku produktów leczniczych w ofercie dostarczyć: 

a) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym wydane przez Ministerstwo 

     Zdrowia; 

b) Charakterystyka produktu leczniczego, treść etykiety i ulotki informacyjnej zatwierdzone 

przez Ministerstwo Zdrowia (w celu potwierdzenia żądanego spektrum działania oraz 

składu chemicznego w tym substancji czynnych); 

c) Ulotka informacyjna. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej dokumentacji 

potwierdzającej działanie preparatu. 

9. Zamawiający wymaga dostarczenia w ofercie kart charakterystyki oferowanych produktów 

w języku polskim wydanych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na zadania w pakietach. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości 

zamawianych środków dezynfekcyjnych oraz częstotliwości dostaw, z poszczególnych 

rodzajów środków dezynfekcyjnych objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, wyszczególnionych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

III. Oferty częściowe.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety. Zamawiający do 

przedmiotowego zamówienia przewidział 3 pakiety. Szczegółowy opis każdego pakietu 

znajduje się w załączniku nr 2.  

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.  

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 

V. Oferty wariantowe.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

VI. Termin wykonania zamówienia.  

Zamówienie należy zrealizować  sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy.  
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VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami.  

1. W postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą faksem (nr faksu Zamawiającego: 87 516 23 41) i pocztą na adres 

Zamawiającego (SP ZOZ w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16 – 500 Sejny). 

2. Pismo może być każdorazowo poprzedzone faksem a jego oryginał niezwłocznie 

przekazany w formie pisemnej. W przypadku przesłania korespondencji faksem, każda ze 

stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

Korespondencja przesłana za pomocą faksu, po godzinach urzędowania (po godz. 14:35) 

zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną w 

dniu jej zarejestrowania.  

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić  

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień, 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.  

4. Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, zmiany SIWZ, 

informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert, do których umieszczenia na stronie 

internetowej jest zobowiązany, publikuje na stronie www.szpital.sejny.pl  

5. Umieszczone przez Zamawiającego informacje stają się automatycznie integralna częścią 

SIWZ. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.  

7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:  

Jolanta Szafranowska specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel.  87 516 21 56 

Wykonawcy mogą się kontaktować z ww. osobami w sprawach związanych z 

przedmiotowym zamówieniem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35,  

w siedzibie Zamawiającego w SP ZOZ w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia.  

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają taki obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków:  

http://www.szpital.sejny.pl/
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 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców  

powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, określone w zał. nr 3 SIWZ, że posiada 

niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności oraz Wykonawcy dołączą dokument  

potwierdzający, iż prowadzą działalność gospodarczą w zakresie prowadzonego 

zamówienia.  

2. Wiedza i doświadczenie, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców  

       powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, określone w zał. nr 3 SIWZ, że posiada 

niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  

3. Potencjał techniczny, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców  

powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, określone w zał. nr 3 SIWZ, że 

dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.  

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków:  

 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców  

powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, określone w zał. nr 3 SIWZ, że 

dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa , opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków:  

 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców  

powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, określone w zał. nr 3 SIWZ, że 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizacje 

Zamówienia.  

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu (Warunek 2), potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia (Warunek 3) lub 

zdolnościach finansowych (Warunek 4) innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków.  

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności  

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
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Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 

(Warunek 4), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji z banku 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  

składania ofert -dotyczącej tych podmiotów.  

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu.  

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu określone w zał. nr 3 SIWZ.  

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  

ustawy, należy przedłożyć:  

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określone w zał. nr 4 SIWZ,  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2  

ustawy 

 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert,  

 aktualnego zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 Dokumenty określone w dziale X niniejszej SIWZ.  
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 

dla Wykonawcy, określonych w pkt. IX.2.  

3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedkłada:  

3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:  

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

4.  W stosunku do spółki cywilnej:  

Zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, 

jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób 

reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie 

wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty 

wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w 

drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź 

też przez pełnomocnika.  

5. W przypadku złożenia do oferty pełnomocnictwa zgodnie z pkt. XIII.7 SIWZ,  

wykonawcy są zobowiązani dołączyć je w formie oryginału lub kopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

6. Oferta uczestników konsorcjum musi zawierać:  
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 wskazanie pełnomocnika do reprezentowania członków konsorcjum w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Uwaga! treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 

umocowania. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają przepisy § 4 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. 

Nr 226, poz. 1817/.  

X. Informacja o pozostałych dokumentach jakie Wykonawca musi złożyć w niniejszym 

postępowaniu.  

1.  Formularz ofertowy (zał. 1 do siwz),  

2.  Formularz cenowy (zał. 2 do siwz),  

3. Wykaz przynajmniej trzech dostaw środków dezynfekcyjnych w zakresie podobnym do 

dostaw wymaganych przez Zamawiającego, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia 

Firmy jest krótszy – w tym okresie, z załączeniem referencji potwierdzających, że dostawy 

zostały wykonane z należytą starannością. 

4.  Podpisany wzór umowy ( nr 6 do siwz),  

5.  Umowa konsorcjum dostarczona po wyborze najkorzystniejszej oferty (o ile dotyczy).  

UWAGA:  

Jako dodatkowy dokument należy dołączyć:  

 Aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku Wykonawców 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej.  

XI. Zaliczki  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

XII. Termin związania z ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

XIII. Sposób przygotowania oferty.  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków  

zamówienia i przepisami Ustawy.  

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.  
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4. Kopie dokumentów powinny być przez Wykonawcę poświadczone za zgodność z 

oryginałem.  

5. Dokumenty, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów (załączniki do 

niniejszej specyfikacji) należy sporządzić wg załączonych do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wzorów z podaniem wszystkich wymienionych w nich danych. 

6. W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, która podpisała 

ofertę, nie wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej, oferta powinna zawierać również dokument potwierdzający to 

upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej itp.  

7. Pełnomocnictwo może mieć następujące formy: oryginał lub odpis pełnomocnictwa 

poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem lub kopia pełnomocnictwa 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oferty w 

imieniu Wykonawcy.  

8. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty zawierające treść były podpisane przez osobę 

wymienioną w formularzu ofertowym.  

9. Wszystkie miejsca w dokumentach oferty, w których Wykonawca po napisaniu naniósł 

zmiany, wskazane jest aby były podpisane przez osobę, o której mowa powyżej.  

10. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą:  

      „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie załącznika. Należy również określić 

strony oferty, na której znajdują się zastrzeżone informacje. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w 

tym m.in. z zapisu art.86 ust. 4 Ustawy. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych 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.  

11. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 

udostępnia się po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z 

tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia,  
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12. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na 

poniższych zasadach:  

• wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny (lub faksem) 

wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu,  

• zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,  

• po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający niezwłocznie udostępni 

protokół lub załączniki do protokołu zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we 

wniosku, o czym poinformuje Wykonawcę. 

W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku 

prac dotyczących badania i ceny ofert, Zamawiający udostępni oferty do wglądu w terminie 

przez siebie wyznaczonym.  

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.  

14. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają  

wyłącznie Wykonawcę.  

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

16. UWAGA: Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym  

przypadku, gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o osobie 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  

17. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 

zaadresowane do Zamawiającego na adres:  

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

ul. dr E. Rittlera 2, 16 – 500 Sejny 

oraz opisane: Przetarg Nieograniczony 06/ZP/2012 

„Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Sejnach” 

Nie otwierać przed dniem 07 maja 2012 r. przed godziną 12:30 

18. Opakowanie poza oznakowaniem jak wyżej, musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, 

aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania.  
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19. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i 

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.  

20. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane 

w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana 

zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.  

21. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam  

sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.  

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2 w 

Sekretariacie na pierwszym piętrze, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 

do 14:35 do dnia 07 maja 2012 r. do godz. 12:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 maja 2012 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, 

ul. dr E. Rittlera 2. 

3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia.  

4. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone określeniami „ZMIANA” i 

„WYCOFANIE”. Z treści zawartych w nich powiadomień, podane zostaną wszystkim 

obecnym tylko numery ofert, których dotyczą. Koperty z ofertami, których dotyczą 

wycofania, będą zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.  

5. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach.  

XV. Sposób obliczenia ceny oferty.  

1. Cena oferty zostanie określona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie 

Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. Ceny oferty muszą być podane w złotych 

polskich brutto i netto.  

2. Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na  

    wartości zależne od wielkości zamówienia, zawierająca koszty:  

-ceny przedmiotu zamówienia;  

-ubezpieczenia i transportu do miejsca wykonania usługi;  

-opłat pośrednich ;  



12 

 

-należności celnych (cło, podatek graniczny);  

-podatku VAT i akcyzy;  

3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.  

XVI. Kryterium wyboru oferty i ocena ofert - cena oferty -100 %  

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania  i przyjemnie do szczegółowego   

rozpatrywania, jeżeli: 

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą   

specyfikacją; 

2)  z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki 

formalne określone niniejsza specyfikacją; 

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione; 

4) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie; 

5)  Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny jest cena oferty. 

Oferta z niższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną 

przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość 

punktowa oferty w kryterium cena oferty. 

              cena oferty minimalna brutto 

Cena =  ------------------------------------- x 100 x  100 % 

                  cena badanej oferty brutto 

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty do złożenia ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w 

złożonych wcześniej ofertach. 

5. Jeżeli wybór oferty, 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 oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

XVII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy.  

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  
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-Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę  

wybrano i uzasadnienie jej wyboru,  

-Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

-Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w punkcie XVII.1 SIWZ również na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

3. Zamawiający w formie pisemnej lub telefonicznej zawiadomi wybranego Wykonawcę  

o miejscu i terminie zawarcia umowy na wykonanie zamówienia po powiadomieniu o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy zawarcie umowy 

nastąpi w terminie związania ofertą nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku, kiedy w postępowaniu 

została złożona tylko jedna oferta, zgodnie z art. 94 ust. 1a, Zamawiający może zawrzeć 

umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 

art. 94 ust. 1.  

XVIII. Wzór umowy.  

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne 

postanowienia umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym 

Wykonawcą, są określone we wzorze umowy -zał. nr 6 do siwz, który do momentu 

podpisania z wybranym Wykonawcą może ulec zmianie stosownie do potrzeb, o czym 

wszystkie strony umowy zostaną poinformowane.  

UWAGA:  

Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność zmiany umowy 

wystąpi w wyniku następujących zdarzeń:  

a) ustawowej zmiany podatku VAT,  

b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, a także innym osobom przysługują środki ochrony 

prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
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uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”. 

XIX. Przystąpienie do przetargu podmiotów występujących wspólnie.  

1. W oparciu o art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia.  

2. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.  

3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do  

pełnomocnika/ lidera konsorcjum.  

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej zostanie wybrana Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych podmiotów.  

5. Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie  

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy.  

XXI. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz należytego wykonania umowy  

XXII. Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór),  

2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (wzór),  

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 (wzór)  

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie  z art. 24 ust. 1 (wzór)  

5. Załącznik nr 5 –Wykaz dostaw wraz z referencjami  

6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy  

 

 

 

 

 

 

 


