
Ogłoszenie nr 565519-N-2019 z dnia 2019-06-26 r.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach: Zakup dwóch 

karetek pogotowia (ambulansów) z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby SP 

ZOZ w Sejnach 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  

Projekt nr LT-PL-3R-253 pn. „Wzmacnianie współpracy w zakresie wsparcia starzejącego się 

społeczeństwa i usług socjalnych” („Strengthening of cross – border cooperation towards 

aging and social services”, realizowany w partnerstwie z Administracją Samorządu Pagėgiai 

(Litwa) oraz Administracją Samorządu Birštonas (Litwa) a także Gminą Puńsk (Polska) 

będącą Liderem projektu, w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  



Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 

krajowy numer identyfikacyjny 79031734000000, ul. ul. dr. Edwarda Rittlera  2 , 16-

500  Sejny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 162 138, e-mail 

j.szafranowska_spzoz_sejny@op.pl, faks 875 162 341.  

Adres strony internetowej (URL): www.szpital.sejny.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

www.szpital.sejny.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 



Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

tak  

Adres:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr. Edwarda Rittlera 2 16-

500 Sejny  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup dwóch karetek pogotowia 

(ambulansów) z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby SP ZOZ w Sejnach  

Numer referencyjny: 05/ZP//2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  



II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch karetek 

pogotowia (ambulansów) z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach o parametrach technicznych zgodnych z 

wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Wymagania w zakresie przedmiotu 

zamówienia: - Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowych, wyprodukowanych 

nie wcześniej niż w roku 2019 dwóch karetek pogotowia (ambulansów) z zabudową części 

medycznej i niezbędnym wyposażeniem medycznym, spełniających polskie normy i 

wymagania NFZ. - Oferowane karetki pogotowia muszą posiadać fabrycznie nowe 

wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1990 ze. 

zm.), rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz.U. 2016 poz. 2022 ze zm.), 

obowiązujących polskich norm lub równoważnych dla karetek pogotowia i sprzętu 

medycznego. - Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału 



medycznego oraz sprzętu medycznego zawiera załącznik nr 5 do SIWZ stanowiący opis 

wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia. - Karetki oraz 

wyposażenie dostosowane na potrzeby pacjentów i pracowników niepełnosprawnych. - 

Oferowane ambulanse muszą posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego 

(samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z rozporządzeniem z dnia 

25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich 

przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1475 ze zm.), Podsumowanie 

Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011 lub równoważną. 

Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce. - Zaoferowane 

wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i 

używania w Polsce oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.). - Dostarczone karetki 

(ambulanse) oraz sprzęt medyczny powinny być nowe i nieużywane, bez defektów, błędów 

konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić 

podczas jego użytkowania. Karetki pogotowia (ambulanse) maja być wyprodukowane w 2019 

r. natomiast wyposażenie w 2018 r. lub w 2019 r. 3. Wykonawca zapewni dla oferowanych 

dwóch karetek pogotowia (ambulansów) pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny pojazdu bazowego. 4. Wskazanie przez Zamawiającego nazwy własnej i/lub 

numeru katalogowego danego produktu z katalogu wskazanego producenta, służy 

dokładnemu określeniu przedmiotu zamówienia i ustaleniu standardów, a nie wskazuje na 

konkretny wyrób danego producenta. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod 

warunkiem, że przedmiot oferty jest identyczny funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej 

zbliżony pod względem konstrukcji, materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do 

wyrobów przykładowych, a Wykonawca przedłoży w ofercie stosowny dokument, z którego 

w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada 

parametry techniczno -eksploatacyjno -użytkowe nie gorsze od parametrów wskazanego 

produktu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z 

udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy.  

 



II.5) Główny kod CPV: 34114121-3  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

34114122-0 

33100000-1 

33192160-1 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
 60   

 

II.9) Informacje dodatkowe:  



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków:  Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 



SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 3 ustawy Pzp: (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących 

wspólnie; W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca 

polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów): 1) W celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy 

przedłożyć: L.p. Wymagany dokument 1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) Dokumenty podmiotów zagranicznych: a) Jeżeli Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o którym mowa w ust. 7.1) – składa dokument wystawiony w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 



zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składania ofert. c) W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający żąda od Wykonawcy, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 

ust. 7 pkt. 1.)  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp: L.p. Wymagany dokument 1 Nie dotyczy  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp: L.p. Wymagany dokument 1 Dokładne opisy katalogowe oferowanych 

produktów uwzględniające parametry wymagane przez zamawiającego w załączniku nr 5 do 

SIWZ, tj.: katalogi, broszury, ulotki z zaznaczonymi wszystkimi oferowanymi parametrami.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  



12. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: L.p. Wymagany dokument 1 

FORMULARZ OFERTOWY sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej – 

załącznik nr 1 do SIWZ. 2 FORMULARZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW –załącznik nr 

5 do SIWZ 3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do 

oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze 

lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie 

oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W 

przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem 

sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego 

odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć 

wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej; 4. Zestawienie cen dostawy dwóch 

karetek pogotowia (ambulansów) z niezbędnym wyposażeniem – załącznik nr 5a. 5. 

Oświadczenie, że oferowane karetki pogotowia (ambulanse) posiadają świadectwo 

homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), 

wydane zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu 

pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. 

U. 2015 poz. 1475 ze zm.), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN 

EN 1789:A1/2011 lub równoważną. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać 

rejestrację w Polsce. - załącznik nr 6. 6. Oświadczenie o wprowadzeniu przedmiotu 

zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 

medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.)., zawierające zobowiązanie Wykonawcy 

do dostarczenia kopii ww. dokumentów na każde żądanie zamawiającego – załącznik nr 7. 7. 

Kopia dowodu wniesienia wadium. Uwaga: Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert na 

potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów może wezwać Wykonawcę do 

przedstawienia oświadczeń lub innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, 

celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ . 13. 



Oświadczenia Wykonawcy składane są w oryginale. 14. Dokumenty inne niż oświadczenia, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 15. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 17. Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż 

oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 19. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 

lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 21. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 22. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 

wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 23. Zamawiający wzywa także, w 

wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 



dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 24. Wykonawca nie jest obowiązany do 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. 2019 poz. 700 ze zm.). 25. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, 

zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r,w 

sprawie rodzaju dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w 

postępowaniu o zamówienie publiczne (Dz.U. 2016r. poz. 1126) 26. Informacje dla 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą 

wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą 

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. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna 

dokładnie określać zakres umocowania. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) żaden z Wykonawców nie może podlegać 

wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 

oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. b) przynajmniej jeden z 

Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w 

postępowaniu. 3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z 

pełnomocnikiem (liderem). 4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie 

wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do 

reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – 

treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 5) Wszyscy partnerzy 

będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgonie z jej 

postanowieniami. 6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać 

wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie 

lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 7) Jeżeli oferta 

wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed 



zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 8) Zamawiający zastrzega ,że umowa regulująca współpracę pomiędzy 

Wykonawcami nie może zawierać zapisów, które byłyby sprzeczne z zapisami umowy w 

SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Tak  

Informacja na temat wadium  

. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) 

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach 

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 poz. 310 ze zm.). 3. 

Wadium przetargowe w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto bankowe 

Zamawiającego o numerze rachunku 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002 Wadium winno 

znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 09.07.2019 

r. godz. 11:00. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w 

pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert 

tj. 09.07.2019 r. godz. 11:00 w sekretariacie SP ZOZ w Sejnach przy ul. dr E. Rittlera 2, 16-

500 Sejny. Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Kserokopia 

dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być dołączona do oferty. 5. 

Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 6. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w 

przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.  



 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    



Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  



IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 



Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  



IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Zamawiający ma prawo 

odstąpić od niniejszej umowy z zawinionych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze 

skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku niezgodności przedmiotu 

zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2019-07-09, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  



IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  


