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I

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
Adres: ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka, Telefon: 46 892 17 02; +48 729-059-534
Adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul.
Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, Budynek administracji, Sekretariat Dyrektora
e-mail: agulska@szpitalrawa.pl
Adres strony internetowej: www.szpitalrawa.pl
NIP: 835-132-87-53, Regon: 750081271, KRS: 0000174011
II

Tryb postępowania

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w
trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986).) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.
3.2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych
3.3. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
III Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów
opatrunkowych do siedziby szpitala.
3.2. Każda ze wskazanych poniżej części zamówienia określana mianem „Zadania” opisana jest
szczegółowo w formularzu cenowym, który zawiera opis przedmiotu zamówienia i inne wymagania
zamawiającego.
Zadanie Nr Opis części zamówienia
CPV
1.
Igły
33141320-9
2.
Venflony
33141220-8
3.
Strzykawki
33141310-6
4.
Cewniki + żel znieczulający
33141240-4
5.
Pojemniki do nawilżania i inhalacji i zestawy do popłuczyn
33157000-5
6.
Akcesoria do drenażu
33141640-8
7.
Nebulizatory
33157000-5
8.
Rękawice chirurgiczne
33141420-0
9.
Odzież ochronna jednorazowego użytku.
33199000-1
10
Pojemniki medyczne z tworzyw sztucznych
33141000-0
11.
Opatrunek do kaniul
33141000-0
12
Ciśnieniomierz, staza, ostrza do skalpela, papier do ekg
33141000-0
13
Wyroby diagnostyczne
33124130-5
14
Materiały opatrunkowe
33141110-4
15
Nakłuwacze
33141000-0
16
Podkład celulozowy
33141110-4
17
Zestawy do podawania leków
33140000-3
18
gazik dezynfekcyjny
33141000-0
3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
3.4. Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę. W przypadku cen jednostkowych
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli
jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być
dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.
3.5. Zamawiający nie podaje wymaganej wielkości opakowania, kolumna zawiera ilość sztuk na okres
obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest wpisać oferowaną wielkość opakowania.
3.6. Wartość netto oferty tj. ilość sztuk x cena jednostkowa netto. Wartość brutto =
Wartość netto + wartość podatku VAT.
3.7. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów
opatrunkowych do magazynu apteki mieszczącego się w siedzibie Szpitala na własny koszt
i ryzyko w ilościach wskazanych przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.
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3.8. Zamawiający oświadcza, iż ilości sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych
są określone wyłącznie szacunkowo i nie zobowiązuje się do zrealizowania zamówień zgodnie z
tą ilością.
3.9. Termin ważności przedmiotu zamówienia nie krótszy niż 12 m-cy.
3.10. Dostarczony sprzęt jednorazowego użytku oraz materiały opatrunkowe powinny spełniać
wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019r.
poz. 175).
3.11. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych
parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust.
5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot
zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie
szczegółowej specyfikacji technicznej.
3.12. Ewentualne wskazanie nazw zwyczajowych sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów
opatrunkowych czy producentów w załączonym formularzu cenowym służy wyłącznie określeniu
standardu oraz określeniu wymaganych minimalnych parametrów, jaki Zamawiający przyjął dla
realizacji powyższych zadań.
3.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 i 6
ustawy Pzp.
3.3.
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
IV.

Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r.

V.

Warunki udziału w postępowaniu

5.1.

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie
Wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert,
określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5.5. Zamawiający może wykluczać wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
5.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w
art. 23 ustawy.
V a Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
5.a.1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
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na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek
wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.
5.a.2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania
Wykonawcę:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r poz. 1508,
z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn zm.);
5.a.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
5.a.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie
zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy
i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
5.a.5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie
internetowej www.szpitalrawa.pl/przetargi informacji dotyczących między innymi nazw
(firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec
wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
5.a.6. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają
wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

6.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że:
6.1.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania”.
6.1.2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych określone w pkt 5.1. SIWZ.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu”.
6.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu nr 4 oraz oświadczeniu Nr 5,
6.3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego spełnienia przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany
jest złożyć:
6.3.1. oświadczenie, że oferowane produkty (wyroby) spełniają wymagania
określone
w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175) i na
każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację CE na
każdy oferowany produkt lub inny równoważny dokument.
6.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca
musi złożyć:
6.4.1 Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
Strona 4 z 13

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/ 03 /2019

6.5.

6.6.

6.7.

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawca musi:
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ - „Oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) w/w dokumenty
musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.4.1 – składa pkt 2-4 - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości
Dokumenty, o których mowa w ust. 6.1.4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.1.4 zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 12 stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania
oświadczeń
lub
dokumentów,
a
także
wskazanie
osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
7.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U z 2018 poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, kuriera faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w

VI
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rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2017.1219 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.2.
7.2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188 tj. ), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca zobowiązany jest:
a) złożyć ofertę - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej;
b) złożyć oświadczenia, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws dokumentów dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy - w oryginale;
c) złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws dokumentów - inne
niż oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.2 a), b) w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem; Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; Poświadczenie za
zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
d) złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź
przez osoby udzielające pełnomocnictwa;
7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą – inne niż określone w ust. 7.2 -oświadczenie,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
7.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9
ust. 3 ustawy Pzp.
7.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws dokumentów, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
7.7. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na
skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone
odpowiednio w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, rozporządzeniu ws
dokumentów i w SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w
wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed
upływem wyznaczonego terminu!
7.8. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa
Mazowiecka;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki
Zdrowotnej
w
Rawie
Mazowieckiej,
Pan
Jacek
Gołdyh
adres
e-mail:
iodo@spzozrawa.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa leków, ZP/06/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
7.9 Zamawiający na swojej stronie internetowej http://www.szpitalrawa.pl opublikował Ogłoszenie
o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ.
7.10. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie
ustnej lub drogą telefoniczną.
7.11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.
7.12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub droga elektroniczną po godzinach
urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za
wniesioną w dniu jej zarejestrowania.
7.13. W przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienia treści siwz, kopie
pytania/pytań należy przesłać na adres e-mail: agulska@szpitalrawa.pl w wersji
elektronicznej umożliwiającej edycje treści tego dokumentu
7.14. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt
1 SIWZ oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
7.15. Pisma uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem tego terminu.
Korespondencja przesłana droga elektroniczną po godzinach
urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego.
7.16. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul.
Warszawska
14,
96-200
Rawa
Mazowiecka,
Sekretariat,
e-mail:
agulska@szpitalrawa.pl
7.17. Nie przewiduje się zwołania zebrań wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści siwz.
7.18. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
a. mgr Anna Gulska – Specjalista ds. zamówień publicznych ( w sprawach formalno-prawnych)
e-mail: agulska@szpitalrawa.pl
b. mgr Marta Gołabek-Ciosińska – Kierownik Apteki - ( w sprawach dot. przedmiotu zamówienia)
e-mail: apteka.amgszpitalrawa@gmail.com
VIII Wymagania dotyczące wadium
Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium
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IX

Termin związania ofertą

9.1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.

X Opis sposobu przygotowania oferty
10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
10.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione
przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.3. Wymagania i zalecenia ogólne:
a. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść winna odpowiadać treści SIWZ.
Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę,
b. dopuszcza się składanie ofert częściowych na całe zadania lub pojedyncze pozycje, jeśli
zostało to przewidziane niniejszą siwz
c. nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
d. wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność
jej treści, w języku polskim,
e. każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą,
f. dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
g. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy,
h. zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane
przez Wykonawcę,
i. zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
j. zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, wzory
oświadczeń, wykazów) przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedstawić
ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje
określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach.,
k. zaleca się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie bez
uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresie siedziby firmy (nazwie) lub
imieniu i nazwisku wykonawcy oraz jego adresie, z napisem: „Przetarg nieograniczony na
zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych”
oraz „nie otwierać przed 07.03.2019r. godz. 10.30
10.3. Wymagania szczegółowe:
a. w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub
wystąpił jego tymczasowy brak, a nie ma leku równoważnego, którym można go zastąpić,
należy dla porównania ofert wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę
o jego braku. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić
dowód sprzedaży w podanej cenie,
b. leki w opakowaniach o innej wielkości niż wskazana w SIWZ można wycenić wyłącznie w
sposób zgodny z ilością podaną w dokumentacji przetargowej, a ilość opakowań w razie
konieczności zaokrąglić w górę bez miejsc po przecinku,
10.4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim:
a. Formularz oferty
– załącznik nr 1
b. Formularz cenowy
- załącznik nr 2 (wersja papierowa oraz
wersja elektroniczna na płycie CD/DVD lub penfrive)
c. Oświadczenie dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania
– załącznik nr 4
d. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu
– załącznik nr 5
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e.

pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą,
10.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej:
a. 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.
b. 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.
10.6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2018
poz. 419 z późn. zm. )" i dołączone do oferty w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością
określić zakres informacji objętych tajemnicą. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice
przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie
charakteru zastrzeżonych w niej informacji.
Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl przywołanego powyżej
przepisu:
a. ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
b. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku
uznania przez zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferty należy składać do dnia 07.03.2019r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, budynek
administracji, sekretariat Dyrektora.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.03.2019r. godz. 10.30 w siedzibie
zamawiającego, budynek administracji, sala konferencyjne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
Obowiązek skutecznego złożenia oferty spoczywa na Wykonawcy.
Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
zamawiający
zamieści
na
stronie
http://www.szpitalrawa.pl/przetargi informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej siwz, powinien
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa a także ewentualne upusty i rabaty
zastosowane przez wykonawcę.
2. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy
z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń
dziesiętnych.
3. Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę. W przypadku cen jednostkowych
poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest
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to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane
zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.
Oferta cenowa winna być sporządzona na załączonym wzorze „formularz oferty- załącznik nr
1” oraz w „Formularzu cenowym – załącznik 2”. W przypadku wykorzystania własnych
formularzy ich forma i treść musi dokładnie odpowiadać załączonym wzorom.
Wartość netto poszczególnych pozycji – przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez
ilość jednostek zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku,
Wartość brutto poszczególnych pozycji – suma podatku VAT i wartości netto dla danej pozycji
Cenę oferty stanowi zsumowana wartość poszczególnych pozycji w obrębie zadania (i wszystkie
jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym) lub
wartość brutto poszczególnych pozycji, lub wartość brutto pozycji łączonych.
Cena brutto powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, podana liczbowo i słownie. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z
zasadami przybliżeń dziesiętnych.
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianie z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy.
Zamawiający przy ocenie ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty danego
zadania. .

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Opis kryteriów, ich znaczenie, sposób oceny ofert
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli: oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w
SIWZ; z treści złożonych oświadczeń i dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki
formalne określone w SIWZ; złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione; oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie; Wykonawca
przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami
oceny ofert określonymi w niniejszej siwz Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
będzie się kierował poniższymi kryteriami:

XIII
1.

2.

L.p

Waga
kryterium

Kryterium

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać
oferta za dane
kryterium

a.

Oferowana cena brutto

60%

60

b.

Termin dostawy

40 %

40

a.

Cena

(C)

- znaczenie

-

60 %

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej
liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60 %.

b. Termin dostawy (TD)

- znaczenie

-

40%

Ocena tego kryterium nastąpi wg oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty.
Oferowany termin dostawy – max. do 5 dni roboczych :
Sposób oceny ofert dla kryterium – „termin dostawy” przyjęta jednostką jest dzień roboczy,
jeżeli Wykonawca zaproponuje niepełny dzień Zamawiający zaokrągli go w górę do pełnego
dnia.
Termin realizacji Wykonawca zobowiązany jest określić w Formularzu Ofertowym. Brak
określenia terminu realizacji dostawy lub zadeklarowanie terminu dłuższego niż maksymalny
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termin określony przez Zamawiającego
odrzucenie oferty Wykonawcy.

(maksymalnie

5

dni

roboczych)

spowoduje

Liczba punktów, którą a można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie zaoferowanego terminu dostawy (ilość przyznanych punktów) przez najkrótszy
termin dostawy (ilość przyznanych punktów) i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100
oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40 %.
Przy ocenie ofert w kryterium „termin wykonania zamówienia Zamawiający będzie stosował
następującą punktację:
a) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostawy do 2 dni roboczych, otrzymuje (TD) - 15 pkt.
b) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostawy do 3 dni roboczych, otrzymuje (TD) - 10 pkt.
c) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostawy do 4 dni roboczych, otrzymuje (TD) - 5 pkt.
d) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje termin dostawy do 5 dni roboczych, otrzymuje (TD) - 0 pkt.

3.

Ostateczna ocena punktowa wyliczana będzie wg wzoru: C+TD = oferta najkorzystniejsza
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów
uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w
poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

przypisana

zostanie

4.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie posiadać najwyższą ilość
punktów w ramach kryteriów oraz będzie ważna.

5.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie posiadać najwyższą ilość
punktów w ramach kryteriów oraz będzie ważna.

6.

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
7. Odrzucenie oferty: Zgodnie z art.89 ust.1 „ustawy” Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art.87 ust.2 pkt 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawnie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3,
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą,
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej siwz i została oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, odrzuceniu ofert (y)) zamieszczając stosowne ogłoszenie w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej
oraz prześle jednocześnie te informacje do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną.
W przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty pocztą umowa zostanie zawarta
w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. O dokładnym terminie zawarcia
umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia umowy regulujących ich współdziałanie np. umowy konsorcjum.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to w takim
przypadku Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
Zamawiający uzna za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy – dwukrotne,
nieusprawiedliwione przez Wykonawcę, nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie.

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do siwz.

XVII

Środki ochrony prawnej

17.1. 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 Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp
przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
a.
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;;
b.
określenia warunków udziału w postępowaniu;
c.
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d. odrzucenia oferty odwołującego;
e. opisu przedmiotu zamówienia;
f. wyboru najkorzystniejszej oferty.
17.2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

XVIII Lista załączników
18.1. Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
a. Formularz oferty
– załącznik nr 1
b. Formularz cenowy
- załącznik nr 2
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c. Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3
d. Oświadczenie dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania
– załącznik nr 4
e. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu
– załącznik nr 5
f. Projekt umowy
- załącznik nr 6
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