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Numer sprawy: 7/PN/18 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 
  Dostawa  sprzętu komputerowego 

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: 
Poprawa bezpieczeństwa danych medycznych i wdrożenie e-usług dla pacjentów w 

Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o. 
 
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020, Działanie 2.1 Cyfrowe 
Lubelskie 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. 
ul. Peowiaków 1  
22-400 Zamość 
NIP: 922-26-93-037 
REGON:951217536 
www.szpital.com.pl  
e-mail:szpitalniepublicznyzam@wp.pl  
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:00  
Zamawiający udostępnia na wskazanej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia 
wraz z załącznikami do upływu terminu składania ofert. 
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1.Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.,  poz. 1579).  

2.Wartość postępowania nie przekracza równoważności kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

3.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz jej aktów wykonawczych jak również 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów  oraz wyboru  najkorzystniejszej oferty  z   zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5 .Zamawiający   dopuszcza  składanie  ofert  częściowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl  art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. W sytuacji gdy, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

zobligowany jest do wskazania w oświadczeniu (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia przewidzianej do 

wykonania przez podwykonawcę i podania nazwy firmy podwykonawcy. ( o ile są znane) 

11.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom, Zamawiający uzna, że całość zamówienia wykona samodzielnie. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

dotyczących podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania informacji na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia.    

14. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”. 

Zgodnie z tym przepisem: Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
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1.Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu komputerowego, podzielonego na 2 zadania, 

których szczegółowy opis i wymagania zawarto w Załączniku Nr 2  do SIWZ  , a mianowicie: 

Zadanie nr 1 –monitory w ilości 46 szt., komputery w ilości 48 szt., duplikator w ilości 1 szt. 

Zadanie nr 2- monitory  w ilości 4 szt., komputery w ilości  2 szt. 

Przedmiot zamówienia – kody CPV 

30.20.00.00.-1 Urządzenia komputerowe 

30.23.60.00-2 Różny sprzęt komputerowy 

2.Jeżeli w SIWZ lub dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie(marka, znak 

towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacji i systemu,  określenia te 

nie są dla wykonawców wiążące i nie mają na celu naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, a jedynie 

doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią 

uzyskanie nie gorszych parametrów technicznych. 

 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia – do 30 dni od daty podpisania umowy. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA 

 

5.1 O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1.1 Nie podlegają wykluczeniu 

5.1.2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące; 
 

5.1.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z 
odrębnych przepisów, Zamawiający nie precyzuje  szczególnych wymagań w tym zakresie  
 

5.1.2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym  
zakresie 

 
5.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

 
5.2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę: 

5.2.1. Podlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 24.ust.1 ustawy; 

5.2.2 Podlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 24.ust.5 pkt 11 ustawy  

 

5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

pkt.6.1.1.2. 

 

5.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający 

zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 

udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
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5.5.Warunki udziału w postępowaniu tylko do zadania nr 1: 

5.5.1 w zakresie określonym w pkt 5.1.2.3: 

5.5.1.1.wykonanie co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego w jednym zamówieniu w liczbie 

co najmniej 40 sztuk w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie 

 

5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu. W stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

 

5.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

5.7.1. warunki udziału w postępowaniu, muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie 

5.7.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany 

przez każdego z wykonawców. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

 

6.1.     Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertę 

6.1.1.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego 

          potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz  

         spełnia kryteria selekcji: 

6.1.1.1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (wg załącznika nr 3) 

6.1.1.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 

pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6.1.1.3.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. W celu oceny, czy 

wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
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podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w 

szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje 

roboty budowlane lub usługi. Których wskazane zdolności dotyczą 

6.1.2     W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

6.1.2.1  oświadczenie wymagane w pkt. 6.1.1.1. winien złożyć każdy wykonawca. Dokumenty te   

            potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w  

            zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

            oraz brak podstaw wykluczenia 

6.1.2.2.dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6.1.1.3 winny być złożone wspólnie przez 

wykonawców. 

6.1.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1.1 składa się w formie pisemnej albo w postaci 

elektronicznej 

6.1.4. Oświadczenia wymienione w pkt 6.1.1.3 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane 

są w oryginale. 

6.1.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego  

         zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  

         zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich  

         dotyczą. 

6.1.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. 

6.1.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.2.  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj: (załącznik nr 4 do SIWZ)  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6.2.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

wymagane w pkt. 6.2 winien złożyć każdy wykonawca. 

6.2.2  Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2. składane są w oryginale. 

6.2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.3.   Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego 

        oferta została najwyżej oceniona. 

6.3.1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie  

        zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt3 ustawy: 

6.3.1.1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności    

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 



 

____________________________________________________________________________________________________ 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego 

Dla  Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. 

 

6 

 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 

6.3.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3.1.1 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 te powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

6.3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.2., zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub 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(dokumenty te powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).   

6.3.4. 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: 

6.3.4.1. Dotyczy tylko zadania nr 1 

         Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a  

          jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w raz podaniem ich wartości, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzający wykonanie co 

najmniej  jednej dostawy sprzętu komputerowego w jednym zamówieniu w liczbie co najmniej 40 szt.  

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy. (załącznik nr 7 

do SIWZ) 

6.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w pkt 6.1.1.3, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt 6.3.1.1. 

6.3.6. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca 

certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może 

złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat 

wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania 

certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 6.3.1 oraz 6.3.4.1. 

6.3.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez zamawiającego dokumentów. 

6.3.8.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

6.3.8.1. dokumenty i oświadczenia  wymagane w pkt 6.3.1, 6.3.2,6.3.3 winien złożyć każdy wykonawca  

6.3.8.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6.3.4 winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 
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6.3.9. Oświadczenia wymienione w pkt 6.3.3, oraz, oraz.6.3.4.1 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 

składane są w oryginale. 

6.3.10. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.3.9., wymienione w pkt 6.3.1.1, 6.3.2,  

         6.3.4.1 oraz 6.3.6 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

6.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

6.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami. 
 
7.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem kuriera 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz 2016 r. 
poz. 147 i 615).z zastrzeżeniem dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6 .  

 
7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt 
ich otrzymania. 

7.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 
 
7.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
 
7.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zmawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

 
7.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 7.6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 
7.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 7.6.  
 
7.9. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany drogą 

elektroniczną na adres Zamawiającego: szpitalniepublicznyzam@wp.pl  
 
7.10. Wniosek o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

również w formie edytowalnej na adres: szpitalniepublicznyzam@wp.pl . Zamawiający przekaże treść 
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wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na 
stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

 
7.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej.  
 
7.13. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. 
ul. Peowiaków 1 , 22-400 Zamość 
 
7.14. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
Elżbieta Bartnik tel. 84-677-50-31, fax. 84-638-51-45 w terminach w godz. pomiędzy 7.30-15.00 
e-mail: szpitalniepublicznyzam@wp.pl 
W sprawach merytorycznych Wojciech Brzyski Tel. 84-677-50-40, Tel. kom. 664 08 59 57fax 84-638-51-

45, skrzynka e-mailowa: wbrzyski@szpital.com 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
9.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

10.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
10.2.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się na druku formularza oferty 
(załącznik nr 1 do SIWZ) z wykorzystaniem odpowiednich druków będących częścią niniejszej SIWZ, 
załączając do nich wymagane dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa itp. 
 
10.3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki i wymagania zawarte w SIWZ oraz winna zawierać 
wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany 
jest do wypełnienia załącznika nr 2- formularza asortymentowo-cenowego.  
 
10.4. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie. 
 
10.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub 
nieścieralnym atramentem. 
 
10.6. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, 
zapisanych stron oferty oraz załączników. 
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10.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane 
przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania – w przeciwnym wypadku nie 
będą uwzględnione. 
 
10.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione  do reprezentowania i 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli 
upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone 
(podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do 
oferty. Dołączone pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 
 
10.9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w 
języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski i poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
10.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, 
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z 
uzasadnieniem, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” i umieścić je w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie 
cała Oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
 
10.11. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Dostawa sprzętu komputerowego” 
 Oznaczenie sprawy: 7/PN/18.  

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.  
oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy  (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

 

10.12. W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, Wykonawca zobowiązany jest na kopercie 
doręczyciela umieścić dopisek „Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Dostawa sprzętu 

komputerowego”. 
 
10.13. Ofertę należy złożyć w : Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość  

Dział Obsługi Szpitala , pok. 222. budynek administracji 

 

10.14. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym 

terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

 

10.15. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem 

"ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu 

Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

 

10.16. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania 

ofert. 
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XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1 Oferty należy składać w: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość  

Dział Obsługi Szpitala , pok. 222. budynek administracji 
 

11.2. Termin składania ofert upływa dnia 27.07.2018r. o godz. 10.00. 
 
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2018r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali 

konferencyjnej budynek administracji, II piętro w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o., ul. 

Peowiaków 1, 22-400 Zamość   

 
11.4. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
11.5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
11.6.Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie. 
 
11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 
12.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
12.2.Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 
wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można realizować 
zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on 
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
 
12.3.Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie podlega negocjacjom 
wypełniając prawidłowo formularz ofertowy stanowiący  załączniki nr 1 do SIWZ. 
 
12.4.Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo i słownie), ponieważ w takiej walucie 
dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. 
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze): 
 
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cen ofertowa brutto* 60% 
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2 Okres gwarancji** 40% 

 

 
*- ocenie będzie podlegała cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym 
**- ocenie będzie podlegał okres gwarancji producenta zadeklarowany prze wykonawcę w formularzu 
ofertowym 
 
13.2. Zamawiający dokona badania i oceny ofert ważnych, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia 
według następujących wzorów i zasad: 
 
Kryterium – cena ofertowa brutto (C) : wzór C= (Cn/Co)x 100x 60% 
 
Gdzie: 

C- przyznane punkty w kryterium „cena ofertowa brutto” 

Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert 

Co- cena oferty ocenianej (brutto) 

Najkorzystniejsza oferta w tym kryterium otrzyma maksymalnie 60 punktów. 

 

Kryterium –Okres gwarancji (G) 
W kryterium Okres gwarancji, badanej ofercie zostaną przyznane punkty w zależności od długości 

podanego przez Wykonawcę okresu gwarancji producenta na sprzęt komputerowy, według zastępujących 

zasad: 

Zamawiający zastrzega, że minimalny wymagany okres gwarancji producenta na sprzęt komputerowy 

wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, natomiast maksymalny 

okres gwarancji producenta  to 60 miesięcy; 

Oceniana oferta otrzyma punkty w ilości pozostającej w zależności od oferowanego okresu gwarancji 

producenta na sprzęt komputerowy (G): 

a) okres gwarancji minimalny ( wymagany przez Zamawiającego) 24 miesiące – 0 pkt 

b) okres gwarancji maksymalny – 60 miesięcy i więcej –40pkt  

 

Kryterium – okres gwarancji (G) : wzór G= (Go/Gn)x 100x 40% 
 
Gdzie: 

G- przyznane punkty w kryterium „okres gwarancji” 

Go- okres gwarancji badanej oferty 

Gn- najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 

 

UWAGA: W przypadku zaoferowanie przez Wykonawcę, w treści oferty, okresu gwarancji określonego jako 

określona liczba miesięcy i dodatkowo dni (np.:37 miesięcy i 3 dni) Zamawiający, dla potrzeb oceny oferty 

zgodnie z wyżej określonymi zasadami, każdorazowo przyjmie do obliczeń oferowaną pełną liczbę 

miesięcy ( np.: 37 miesięcy).  

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Oferta w tym kryterium wynosi – 40 pkt. 

 

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie 

oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  
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Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 

13.3.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ż dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach.  

 

13.4 W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

zobowiązującymi przepisami. Tak obliczona kwota będzie podstawą obliczenia punktów w kryterium oceny 

ofert „cena ofertowa brutto”. 

          
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

14.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia oferty, 

4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
14.2. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie terminów określonych zgodnie z art. 94 
ustawy. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem. 
 
14.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
umowy regulującej  współpracę tych Wykonawców. 
 
XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonych w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria 
oceny ofert.  
 
15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 
Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy oraz udostępni na stronie 
internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie 
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy.  
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15.3.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 ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 
art. 147 ustawy. 
 
XVII. 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 
 
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z projektem umowy  -załącznik 
nr 5 do SIWZ. 
 
 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1.Każdemu 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 PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

Odwołanie   

1. 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.  

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

4) odrzucenia oferty odwołującego;  

5) opisu przedmiotu zamówienia;  

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3.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.  

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  
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5. 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 przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

7. 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 - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się, w przypadku zamówień, których 

wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

10. 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.  

11. W przypadku wniesienia odwołania po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia 

przez Izbę orzeczenia.  

12. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez 

Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.  

Skarga do sądu  

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu.  

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału 

nie stanowią inaczej.  

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego.  

4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.   

7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze. 
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Załączniki do SIWZ: 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

Załącznik nr 2  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełn. war. i  wykl.  

Załącznik nr 4 -  oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej,  

Załącznik nr 5  - projekt umowy 

Załącznik nr 6  - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Załącznik nr 7 – wykaz dostaw dot. tylko  zadania nr 1 
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                                                                                                Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

                   
 
                                                                                                                                                                                       
…………….………...................... 

                                                                                                                                                    Prezes  
                                                                                                                    Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. 

                         mgr inż. Mariusz Paszko 

   


