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Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
2.  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232). 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. z 2013 r.  poz. 231),   
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, rękawiczek , nici chirurgicznych 
Oznaczenie wg CPV: 33.14.11.10-4,  33.14.14.20-0,  33.14.11.21-4 
2. Planowany termin związania umową 12 miesięcy od podpisania umowy obejmuje dostawy 
przedmiotu zamówienia wg odrębnych zamówień dokonywanych przez Zamawiającego z wyjątkiem 
zadania nr 11- rękawiczki na okres 3 miesięcy.  
3. Zamówienie podzielone jest na 15 zadań, których szczegółowy wykaz asortymentowo – ilościowy 
zawiera „Formularz asortymentowo-cenowy” stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Podane ilości są 
szacunkowym zapotrzebowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części 
asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania ze strony oddziałów szpitalnych, bez roszczeń 
odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.  
4. Zamawiający wymaga aby podczas procesu sterylizacji wyrobów jałowych nie była stosowana 
technologia z użyciem tlenku etylenu. Wymóg ten nie dotyczy nici chirurgicznych.   
5. Dostawy winny być realizowane transportem i na koszt Wykonawcy do magazynu apteki szpitalnej 
a w przypadku zadania 11 do magazynu szpitala, znajdujących się na terenie szpitala. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę 
wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 15.  
7. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.    
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
9.Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie, Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający 
uzna te, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu 
zamówienia zawartym w Załączniku Nr 2 do SIWZ . 
10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych wielkości opakowań niż opisane  w tabeli, wówczas 
należy tak przeliczyć ilość oferowanych opakowań, aby w efekcie możliwa była realizacja całości 
zamówienia. W razie konieczności należy zaokrąglić ilość zaproponowanych opakowań w górę. 
11. Okres ważności  (przydatności do użycia)musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty 
dostawy do Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na krótszy okres ważności. 
12. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
14. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom- należy określić  w formularzu ofertowym. 
15. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
15.1  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,   
15.2 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego 
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.   
15.3 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.   
15.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.   
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Rozdział IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:   
 
1.Dostawa przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w ci ągu 12 miesi ęcy (zadanie nr 11 -trzy 
miesi ące) od daty zawarcia umowy wg przekazywanych na bieżąco potrzeb.  
 
Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.  
 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 oraz spełniający 
warunki, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:  
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia;  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Z treści załączonych do oferty oświadczeń  musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki 
Wykonawca spełnia.  
3. 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.  
 
Rozdział VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH I O ŚWIADCZENIACH NA POTWIERDZENIE 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć następujące dokumenty: 
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – na załączniku  Nr  4 do SIWZ. 
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Podmioty występujące wspólnie: składają oświadczenie łącznie 

2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
Podmioty występujące wspólnie: składają dokumenty/oświadczenia określone w pkt. 2  na każdy  z 
podmiotów z osobna. 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że: 
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

W przypadku wątpliwości  co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 
dokumentu. 
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo 
zamówień publicznych (dotyczy wykonawców, którzy należą do grupy kapitałowej) albo informacja 
umieszczona w formularzu ofertowym  o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 
5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i warunków dostawy lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później 
niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku muszą 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie załączenie pełnomocnictwa 
do oferty przy wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia traktowane jest jako brak 
ustanowienia pełnomocnika w rozumieniu art. 23 ustawy i powoduje uznanie jej za niezgodną z 
ustawą, co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.  
Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. 
 
7.Dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają    
wymaganiom określonym przez zamawiającego. 
1) Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji wraz z 
odpowiednio wypełnionymi formularzami asortymentowo-cenowymi i załączonymi wymaganymi 
dokumentami / próbkami w zadaniach: 12, 13, 14 i 15.  
2) Zamawiający, w przypadkach budzących wątpliwości, zastrzega sobie prawo wezwania 
Wykonawców do złożenia dokumentów i/lub próbek (nie wskazanych w SIWZ) na potwierdzenie 
spełniania przez oferowany asortyment parametrów opisanych w SIWZ . Oferta firmy, której próbki nie 
spełniają wymagań Zamawiającego będzie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy 
Prawo zamówień  publicznych . Próbki Wykonawca przekazuje bezpłatnie, zostaną one zużyte w celu 
potwierdzenia spełnienia parametrów wskazanych przez Zamawiającego i nie podlegają one 
zwrotowi. 
3) Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. nr 
93 poz. 896) przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym musi: 
być oznakowany znakiem CE tzn. musi posiadać deklarację zgodności /dokument potwierdzający, że 
oferowany wyrób posiada dopuszczenie do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE- 
zgodnie z art.5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych/ lub posiadać wpis do 
rejestru wyrobu medycznego lub potwierdzone zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
Na dowód tego Wykonawca winien przedstawić oświadczenie, że wyroby  stanowiące przedmiot 
zamówienia zostały dopuszczone do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o dostarczenie deklaracji zgodności 
lub wpisów do rejestru wyrobów medycznych (kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
–załącznik nr 6 
 
Dokumenty żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy 
składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
Do oświadczeń i dokumentów sporządzonych w języku obcym powinny być dołączone pisemne 
tłumaczenia na język polski.  
 
 
Rozdział VII. NA OFERT Ę SKŁADAJ Ą SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI:  
 
1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 
1) Formularz ofertowy  (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy 
podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną) 
sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 
2) Formularz asortymentowo-cenowy  odpowiednio dla zadania, do którego przystępuje Wykonawca  
3) Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale VI  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 
4) Materiały informacyjne  oraz  próbki  potwierdzające zgodność parametrów z wymaganiami SIWZ 

dot.  zadań 12,13,14 i 15 (nici chirurgiczne) 
5) Pełnomocnictwo  do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
6) Pełnomocnictwo  do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające 
się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej). 
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7). Oświadczenie, że wyroby  stanowiące przedmiot zamówienia zostały dopuszczone do obrotu i do 
używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 
Wykonawców o dostarczenie deklaracji zgodności lub wpisów do rejestru wyrobów medycznych 
(kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem –załącznik nr 6 
2. Opis sposobu przygotowania oferty:  
1) Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.  
2)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.  
3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, 
czytelna techniką. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być 
parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz).  
5) Wszystkie strony oferty muszą być trwale zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację 
zawartości oferty.  
6) Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część, winny być również podpisane przez  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ponumerowane. Pierwsza strona oferty winna zawierać 
spis wszystkich dokumentów składających się na ofertę.  
7) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – 
formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty 
w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formularzy ze SIWZ.  
 
Rozdział VIII. INNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca winien zamieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia, 
zaadresowanej na adres Zamawiającego i zawierającej adres zwrotny Wykonawcy, by umożliwić 
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie oraz posiadającej 
następujące napisy:  
 
 
 
 
1) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego  
opakowania i oznakowania koperty.  
 
2.  Zmiana lub wycofanie złożonej oferty 
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed  upływem terminu 
składania ofert. 
b) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad  
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy    
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA.” 
c) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie    
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio  opisaną 
kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE.” 
d) Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę. 
3. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 

OFERTA -Przetarg nr 10/PN/15   „Dostawa  materiałów opatrunkowych, rękawiczek, nici 
chirurgicznych  Zadanie  nr ..........” 

nie otwiera ć do dnia 2 6.05.2015r. do godz.1 2.00 
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przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie.  
Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części 
oferty -należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Rozdział  IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
 
Oferty należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego)  w 
Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość w terminie do 
26.05.2015 r. do godz. 11:30 – Dział Obsługi Szpitala , pok. 222. budynek administracji 
 
Rozdział  X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :  
 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.05.2015r.  o  godz. 12:00  w sali konferencyjnej , budynek 
administracji, II piętro  w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 
Zamość 
2. Sesja otwarcia ofert 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert 
przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek 
Zamawiający prześle mu informacje, które były podane podczas otwarcia ofert .  

Wykonawcom nie wysyła się zaproszeń ani zawiadomień dotyczących udziału w akcie otwarcia ofert.  

Rozdział  XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI.  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
 Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu w godzinach pracy zamawiającego 
na nr 084-638-51-45.  
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną w godzinach pracy 
zamawiającego na adres poczty elektronicznej, podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  
6.Treść zapytań i udzielone odpowiedzi Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
zamawiającego, a także prześle wszystkim wykonawcom, którym na ich wniosek przesłano SIWZ.  
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej związani są wszelkimi modyfikacjami i 
wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
7.Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców celu wyjaśnienia  
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wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
8. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz do 
potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz innych informacji przekazanych, jest: 
Elżbieta Bartnik tel. 084-677-50-31, fax. 084-638-51-45 w terminach w godz. pomiędzy 7.30-15.00  
9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  
10.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
11.Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z 
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. 
12.Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, 
jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, 
zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 
13.Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu 
składania wniosków, zapytań do SIWZ.  
14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  
 
Rozdział   XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

Rozdział   XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ.  

 
1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych . 
2. Rozliczenia mogą odbywać się tylko w złotówkach. 
 
Rozdział  XIV. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERTĄ:  
 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
Rozdział  XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.  
 

1. Cenę oferty stanowi cena brutto (dla każdego zadania). 
2. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. 
3. W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia do 
zamawiającego m. in. wartość towaru, opłaty podatkowe, koszty przygotowania dostawy, koszty 
transportu. 
4.Cena jednostkowa oraz cena oferty winny być określone przez wykonawcę z uwzględnieniem      
ewentualnych upustów jakie wykonawca oferuje. 
5. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek     
w ofercie na poniższych zasadach: 
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1). Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie. Warunkiem poprawienia omyłek 
pisarskich jest ich oczywistość (omyłka oczywista znaczy bezsporna, niebudząca wątpliwości).  

2). Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 
 rachunkowych dokonanych poprawek, jak, w szczególności: 
a) Błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, mnożenia itp. 
b)W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) podlegających 
poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana 
prawidłowo. 
b)  Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 
ustawy Pzp spowoduje odrzucenie oferty. 
c)Zamawiający poprawia w ofercie  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie   
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona . 
6.Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami 
spowoduje odrzucenie oferty. 
     
Rozdział XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT  
 
1.Kryteria oceny ofert są następujące: 
Dla Zadań 1-11: 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Cena    95 % 
Ocena ofert wg kryterium ceny dokonana będzie w następujący sposób: 
Wartość punktowa ceny  = najniższa zaproponowana cena  / cena oferty badanej    x  95%   x  100 
 
Termin realizacji dostawy   5% 
Ocena ofert wg kryterium terminu realizacji dostawy dokonana będzie w następujący sposób: 

Deklaracja dostawy 3 dniowej lub 4 dniowej –  0 pkt.  
Deklaracja dostawy 2 dniowej lub krótszej –  5 pkt.  

Dla Zadań 12-15: 
Cena    80%  
Jako ść   20% 
Ocena ofert wg kryterium ceny dokonana będzie w następujący sposób: 
Wartość punktowa ceny  = najniższa zaproponowana cena  / cena oferty badanej    x  80%   x  100 
 
Punkty za jakość rozumianą jako walory użytkowe, zostaną przyznane przez użytkowników, którzy 
dokonają oceny liczbowej każdej z badanych cech w oparciu o wyniki badania dostarczonych próbek : 

Parametry  podlegaj ące  ocenie  jako ści  
 

L.p.  Oceniany parametr  Ocena punktowa  
I. OPAKOWANIE  

1 Łatwość otwierania opakowania         
TAK  -  1 pkt.                                 
NIE   -  0 pkt. 

2 Łatwość wyciągania pojedynczej nici bez splątania TAK  -  1 pkt.                              
NIE   -  0 pkt. 
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II. IGŁA 

1 Spłaszczenie w części imadłowej zwiększające stabilność igły w imadle   TAK  -  1 pkt.                                 
NIE   -  0 pkt. 

2 Odporność igły na wygięcie/złamanie    TAK  -  1 pkt.                                
NIE   -  0 pkt. 

III. NIĆ CHIRURGICZNA  

1 Pamięć skrętu nici        TAK  -  1 pkt.                                 
NIE   -  0 pkt. 

2 Pewność węzła po związaniu TAK  -  1 pkt.                                 
NIE   -  0 pkt. 

3 Trwałość połączenia igły z nicią        TAK  -  1 pkt.                                 
NIE   -  0 pkt. 

 
Próbki – ze wzgl ędu na konieczno ść ich wykorzystania przy testach – nie podlegaj ą zwrotowi.  
Okazanie próbki o cechach niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami podanymi w 
SIWZ spowoduje odrzucenie oferty 

W zakresie kryterium „jakość”- dokonana będzie ocena w następujący sposób: 
                
              ilość uzyskanych punktów z badanej oferty 

ilość punktów =  ----------------------------------------------------------   x 20% x 100                                           
maksymalna  ilość przyznanych punktów  za jakość 

.  
Sposób liczenia ko ńcowej ilo ści punktów oferty. 
Odrębnej ocenie podlegać będzie każde z zadań wymienionych w SIWZ. 
Suma punktów uzyskanych w kryterium cena oraz termin realizacji (w zadaniach12-15 jakość)będzie 
stanowiła końcową ilość punktów oferty. 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
wyboru.  
4.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało 
taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 
5.Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie 
podpisania umowy, nie później jednak niż w okresie związania ofertą. 

Rozdział XVII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli 
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację,  
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  
c)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.  
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w/w informację również 
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń-
budynek administracji).  
3. Zawarcie umowy na realizację zamówienia, na warunkach określonych w Projekcie umowy, 
stanowiącym  Załącznik Nr 3 do SIWZ, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, 
chyba, że zostało wniesione odwołanie w trybie przewidzianym w Dziale VI Ustawy.  
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 ust. 1 Ustawy.  
 
Rozdział XVIII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdział XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓ RE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  
 
Szczegółowe warunki umowy  zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3,  
który jest integralną częścią specyfikacji. 
  
Rozdział XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.  
 
1. Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 
423,768,811,915,1146 i 1232) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 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 niniejszej ustawy.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 
Ustawy Pzp.  
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę  
b) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
c) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia  
d) odrzucenia oferty odwołującego  
5.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej  
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.  
7.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.  
8. Termin wniesienia odwołania:  
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a) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia;  
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;  
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a oraz lit. b wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;  
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub 
termin składania wniosków.  
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

Rozdział XXI. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE.  

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 
2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
  
Rozdział XXII. Zał ączniki  
 
Załącznik nr 1  – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2   - formularze asortymentowo-cenowe –zadania 1-15 
Załącznik nr 3   - projekt umowy 
Załącznik nr 4  - oświadczenie z art. 22 ust.1 
Załącznik nr 5  - oświadczenie z art. 24 ust.1  
Załącznik nr 6 -  oświadczenie o wyrobach medycznych 
 
 
 
 
 
Zamość, 2014-05-14  
       Zatwierdził:............................................... 
                                                                                                              Prezes  
                                                                                                       Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. 

                                                                                                      mgr inż. Mariusz Paszko 
 
 


