
 

Sejny, dnia 06.12.2012 r. 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania dla SP 

ZOZ w Sejnach. 

 

znak postępowania: 18/ZP/2012  

BZP:  494540 - 2012 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

      ul. Dr E. Rittlera 2, 16 – 500 Sejny 

 Numer telefonu: 87 516 21 38 

 Numer faksu: 87 516 23 41 

 Strona internetowa: www.szpital.sejny.pl 

      Godziny urzędowania: 7:00 – 14:35 

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w części „Przetargi”   

http://www.szpital.sejny.pl/przetargi.html  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 

Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 

11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jedn. z 2010 r. 

Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650); 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 

1649); 

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 

2003 r. Nr 153, poz. 1503). 

http://www.szpital.sejny.pl/
http://www.szpital.sejny.pl/przetargi.html


 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń medycznych z podziałem na dwa 

zadania dla SP ZOZ w Sejnach. 

Zadanie 1. Respiratory – 2 sztuki. 

Zadanie 2. Aparat  EKG 12 – kanałowy -1 sztuka. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00 - 1 

4. Zamówienia częściowe. 

       Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

5. Zamówienia uzupełniające. 
 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Termin wykonania zamówienia. 

1) Zamówienie należy zrealizować w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia lub dokumenty, 

jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   

 

1. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1. dotyczące: 

 

1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.   
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć:  

 oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;   

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.   

Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć: 

 oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć: 

 oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;  

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

http://szpital.sejny.pl/2012/18/zal_3_12_18.pdf
http://szpital.sejny.pl/2012/18/zal_3_12_18.pdf
http://szpital.sejny.pl/2012/18/zal_3_12_18.pdf


 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć: 

 oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

 

Zgodnie z Art 26 ust 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych 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 wykonaniu zamówienia 

 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 

Ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 26 ust 2b Ustawy Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 

8.1.4 SIWZ, dotyczącej tych podmiotów. 

 

2. Nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 

24 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ 
b) 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, pobrany  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 

ust.1 pkt. 2 ustawy; 

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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 ofert; 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

(Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu 

do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 

zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

http://szpital.sejny.pl/2012/18/zal_3_12_18.pdf
http://szpital.sejny.pl/2012/18/zal_4_12_18.pdf


 

ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 

zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.) 

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 

1) Pkt 8.2.b, 8.2.c, 8.2.d, 8.2.f - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

b) nie zalega z uiszczaniem 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 

(wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 

2)  pkt 8.2.e – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert). 

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, zastępuje 

sie je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy, o których mowa w pkt. 8.3.1 i 8.3.2 

stosuje się odpowiednio. 

Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a 

podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa 

w pkt. 8.2 lub 8.3 IDW. 

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów przedłożonych w ofercie. 

9. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz dokumenty  

i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot 

zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako 

wyrób medyczny.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego wymagania Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć: 

a) Dokumenty dopuszczające do obrotu oferowany przedmiot zamówienia, zgodnie z 

ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107, poz. 

679). 

 

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego 

wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia i gotowy do użytkowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego wymagania Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć: 



 

a) tabelę zestawienie parametrów technicznych z wypełniona kolumną parametr 

oferowany;  

b) instrukcję obsługi i opis oferowanego przedmiotu zamówienia – zaleca się by instrukcje 

i opis były na płycie CD. 

c) oświadczenie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania 

Zamawiającego wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia, w stanie kompletnym tj: 

gwarantującym uruchomienie go oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez 

dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej wymagań zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów przedłożonych w ofercie. 

10.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków oraz potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 Ustawy zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

Pełnomocnictwo powinno: 

- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres 

umocowania,  

- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia, 

- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. 

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani na 5 dni przed podpisaniem Umowy na 

realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne 

porozumienie regulujące współpracę tych wykonawców zawierające w swojej treści co 

najmniej następujące postanowienia: 

- sposób ich współdziałania, 

-  numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu 

realizacji Umowy o zamówienie, 

- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

- umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do 

zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 

Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od 

Zamawiającego 

11. Wadium. 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. 

http://szpital.sejny.pl/2012/18/zal_1_12_18.pdf


 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

3) Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli  

i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.  

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z 

właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby 

do tego upoważnione.     

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 

z niniejszą SIWZ formie.     

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

3) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego 

(np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 

parafowane. 

4) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

5) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii natomiast w 

przypadku pełnomocnictwa, SIWZ w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki 

do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 

wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 

potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. 

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

 

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ, 

b) Formularz ofertowo - cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (do oferty należy załączyć wypełniony formularz 

ofertowo - cenowy dla przedmiotu zamówienia, na który składana jest oferta), 

http://szpital.sejny.pl/2012/18/zal_1_12_18.pdf
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c) Wypełniony Tabelę parametrów technicznych, na oferowany przedmiot zamówienia, 

przedstawioną w SIWZ z wypełnioną kolumną parametr oferowany,  

d) Instrukcję obsługi i opis oferowanego przedmiotu zamówienia - zaleca się by instrukcje 

i opis były na płycie CD. 

e) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu sporządzone 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 

f) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 

g) stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  

i) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 8-9 niniejszej SIWZ, 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty 

załącznik nr 1, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Jolanta Szafranowska, tel. 

87 516 21 38 w. 319 

2) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Zdzisław Daniłowicz, tel. 87 516 21 38 

w. 312. 

15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

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

sekretariacie,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2012 r. do godz. 12:00. 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco: 

Adres Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

ul. dr E. Rittlera 2 

16 – 500 Sejny 

„Oferta w postępowaniu 18/ZP/2012 na zakup i dostawę urządzeń medycznych z 

podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach dostarczyć w terminie do dnia 13.12.2012 

r. do godz. 12:00.” 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.12.2012 r. godz. 12:30 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny.  

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

http://szpital.sejny.pl/2012/18/zal_3_12_18.pdf
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tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Po dostarczeniu urządzenia, zaistalowaniu i przeszkoleniu pracowników obsługujących 

urządzenie Wykonawca wystawi fakturę VAT, którą Zamawiający opłaci w ciągu 15 dni od 

jej otrzymania. 

17.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie:  

1) Cena oferty – 100 % 

 

Ad. 1.  Cena oferty – 100% 

 

                        cena oferty najtańszej 

cena oferty = -------------------------------- x 100 x 100 %  

                          cena oferty badanej 

 

3. Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawców ceny brutto. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 

a) Odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie. 

b) Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ. 

c) Uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert. 

18. Tryb oceny ofert.  

2. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  

z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust.2 Ustawy. 

2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

1) Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 

podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie 

z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 

złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy. 

2) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 

wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 

3) Ustawy, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.  

19. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie    

niniejszego zamówienia.  

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



 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  

3) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

4) podlega unieważnieniu jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy, 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego 

zabezpieczenia umowy.  

20. Środki ochrony prawnej  

 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 - przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. 

21. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w terminach 

określonych w art. 38 Ustawy, przesyłając treść zapytania w formie pisemnej.  

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ oraz umieści na stronie internetowej na której zamieszczona jest 

SIWZ. 

22. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

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

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem na nr 87 51 62 341 pod 

warunkiem niezwłocznego przekazania ich w formie pisemnej. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa się 

za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on 

zapoznać się z ich treścią. 

23. Podwykonawstwo.  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

 

Wykaz załączników: 

1. Formularz oferty. 

2. Formularz ofertowo-cenowy. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

5. Umowa – projekt. 
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