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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 przekracza równoważność 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.  
1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa endoprotez, implantów, oraz gwoździ, wkrętów, śrub, płytek zgodnie z 
wyszczególnieniem zawartym w zadaniach nr 1 –13.   
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, na podstawie odrębnej umowy, do  bezpłatnego 
użyczenia instrumentarium do każdego rodzaju zabiegu i używanego materiału zespalającego. 
Kod CPV  33.18.30.00-6 – dodatkowe wyroby ortopedyczne 
                 33.18.31.00-7 – implanty ortopedyczne 
                 33.14.17.70-8 - wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty 
2. Planowany termin związania umową 12 miesięcy  obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych 
zamówień dokonywanych przez Zamawiającego.  
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3.Zamówienie podzielone jest na 13 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. Dostawy winny być realizowane transportem i na koszt Wykonawcy do magazynu  szpitala, znajdującego się 
na terenie szpitala. 
5. 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 . 
9.  Wymagania stawiane Wykonawcy: 
a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,   
b) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie Bloku Operacyjnego pełnego depozytu 
implantów. 
c)  Wymagany termin dostawy pakietu startowego  wynosi mak. 5 dni od dnia podpisania umowy. 
d) Oferowane produkty muszą być oznakowane zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679). 
e) Wymagany termin ważności oferowanych produktów wynosi minimum 3 lata.  
f) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.   
g) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla 
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.   
h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia.   
 
 IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy . 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU.  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie 
spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie 
spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. 
2. 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. 
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. 
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Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie 
i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 
UWAGA: 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty  te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 
24 ust. 5 pkt 1 - 3 ustawy Pzp musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 
9. Podstawy wykluczenia. 
1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek 
wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający wyklucza również wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
 
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy Pzp oraz w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 
 
1.1.W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających 
ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę 
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w 
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny 
wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
Zamawiający wymaga, by oświadczenie JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, podmiotów 
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udostępniających potencjał oraz podwykonawców składane były przez wykonawców w jednej wiadomości 
przesłanej na adres e-mail podany niżej. 

 
1.2.Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. 
Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi 
bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
Uwaga: JEDZ należy przesłać na adres email:jedz@szpital.com.pl  (format pliku: .pdf, .doc, .odt) przed upływem 
terminu składania ofert 
UWAGA: W przypadku, gdy kwalifikowany podpis elektroniczny pełnomocnika Wykonawcy widnieje na 
przesłanym prze Wykonawcę JEDZ koniecznym jest dołączenie do wiadomości z JEDZ pełnomocnictwa 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważniającą pełnomocnika do 
reprezentowania Wykonawcy. 
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf,doc,  odt.  
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych 

dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca 
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym , wystawionym przez dostawcę 
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie (z dn. 05.09.2016 o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej dz. U. z 2016 r. poz. 1579).  

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. 
W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym 
przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi 
na licencji open-source (np.: 7-Zip) lub komercyjnych.  

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (Załącznik nr 1 pkt. 14), 
składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla 
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym 
lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego 
przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę 
postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na 
identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty przetarg nr 8/PN/18).   

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego zamawiającego.  
i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 

sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.  

  
2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie stanowi 
załącznik numer 4  do SIWZ). 
3.Dokumenty składane na wezwanie Zamawiaj ącego . Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 
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Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 
terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
    wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
    opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
    innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
   Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
   zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
   miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
   zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
   lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
   zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
    odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
   na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
e) oświadczenia Wykonawcy o: 

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności, 
— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne, 
— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze zm.) 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz 

f)dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału 
w postepowaniu- jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 

 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w : 
4.1. VI 3.a. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4.2 VI.3 b-d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

● że  nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  
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● nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 ,isięcy 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 pkt VI 3.a.  powyżej, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że 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 tej osoby. Terminy określone w 
pkt. VI 4 1 stosuje się. 
 
5.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.VI 3a,składa 
dokument , o którym mowa w pkt. VI 4 .1  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli 
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 
lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
 
6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 
1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1. ustawy, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
7. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniu 
zamówienia publicznego -odpowiednio, w zakresie  dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 
 
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty, 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez 
Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 
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VII. INFORMACJE OSPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE 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). 
 
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 6 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 
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: 
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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 
 
VIII. WADIUM. 
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości: 25.441,00 zł., słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
czterysta czterdzieści jeden złotych, w skład którego wchodzą następujące części: 
 
Zadanie nr 1: w wysokości:        4.087,00 zł. 
Zadanie nr 2: w wysokości:         9.276,00 zł.  
Zadanie nr 3: w wysokości:         1.573,00 zł.   
Zadanie nr 4: w wysokości:             274,00 zł.  
Zadanie nr 5: w wysokości:         3.749,00 zł. 
Zadanie nr 6: w wysokości:             828,00 zł. 
Zadanie nr 7: w wysokości:          1.900,00 zł. 
Zadanie nr 8: w wysokości:             358,00 zł. 
Zadanie nr 9: w wysokości:             592,00 zł. 
Zadanie nr 10: w wysokości:           635,00 zł. 
Zadanie nr 11: w wysokości:           242,00 zł. 
Zadanie nr 12: w wysokości:           640,00 zł. 
Zadanie nr 13: w wysokości:        1.287,00 zł. 
 
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 
Pzp: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.Dz.U. z 2016r poz.359)  
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku: PEKAO S.A. O /Zamo ść nr konta: 43 1240 2816 
1111 0010 0428 7945 z zaznaczeniem:  „ WADIUM – Dostawa materiałów do zabiegów ortopedyczn ych, 
zadanie nr....,Nr sprawy 8/PN/18”.  
 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  
5.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie 
skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na 
rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt .3. lit. b) – e) 
SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 
7.Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego 
kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich 
walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  
8.Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) – e) SIWZ (w formach, o których 
mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota 
wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  
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9.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 
ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza 
ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa materiałów do 
zabiegów ortopedycznych oznaczenie sprawy: 8/PN/18.” 
10. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) – e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi 
wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta 
do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 
11.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których 
mowa w pkt 8.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
oferty kwotą wadium.  

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
2. 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.  
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o 
której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

X .OPIS SPOSOBU PRZYGOTAWANIA OFERTY. 

1.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty 
w postaci elektronicznej. 
1) Oferta powinna zawiera ć: 
• Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy oraz  formularz  asortymentowo-cenowy 
właściwy dla tej części zamówienia, na którą to wykonawca składa ofertę według załącznika nr 1 i 2 do SIWZ 
 
2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym.  
3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
4.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5.Wzór formularza oferty stanowi  Załącznik nr 1 do SIWZ.  
6.Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   
7.Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
8.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone 
przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i 
zamieszczenie daty dokonania poprawki.  
9.Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu 
otwarcia ofert. 
10.Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  
11.Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 
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nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać 
oznaczenie: 
 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Dostawa materiałów do zabiegów ortopedycznych ”.  
Oznaczenie sprawy: 8/PN/18. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
12.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
13.W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie 
o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 
oznaczenie: 
 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Dostawa materiałów do zabiegów 
ortopedycznych”. Oznaczenie sprawy: 8/PN/18. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia 
wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

14.W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres 
tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Dostawa materiałów do zabiegów 
ortopedycznych”. Oznaczenie sprawy: 8/PN/18. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

16.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. 
Wykonawca nie mo że zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a tak że informacji dotycz ących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i wa runków płatno ści zawartych w jego ofercie.  
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

1.Miejsce i termin składania ofert:  
 Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość  
a) Dział Obsługi Szpitala , pok. 222. budynek administracji ,  
b) termin składania ofert: do dnia 23.08.2018r ., do godz. 10:00  
2.Miejsce i termin otwarcia ofert:  
a) miejsce otwarcia ofert: sali konferencyjnej budynek administracji, II piętro w Zamojskim Szpitalu 
Niepublicznym Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość   
b) termin otwarcia ofert: w dniu 23.08.2018r. o godz. 10:15  
3.Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne 
opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert 
oraz terminem jej złożenia. 
4.Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia 
ofert zostanie podana cena napisana słownie.  
5.Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą w 
pierwszej kolejności.  
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6.Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 
7.Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 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 OBLICZENIA CENY. 

1.Cena oferty to całkowite wynagrodzenie nale żne Wykonawcy . Cenę należy podać w złotych polskich. Za 
cenę uważa się cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 
1050 ze zm.), to jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia; przy czym w cenie uwzględnia się podatek od towarów i 
usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym; zmiana stawki podatku od towarów i 
usług nie ma wpływu na cenę. 
2.Cena podana w ofercie jest ceną stał ą (ryczałtow ą) w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie 
podlega jakimkolwiek zmianom za wyjątkiem urzędowej stawki VAT. 
3.Sposób obliczenia ceny: 

● Ceną ofertową jest wartość brutto dostawy przedmiotu zamówienia. 

● Cena oferty powinna zawierać całość kosztów związanych z realizacją zamówienia (m.in. cło, koszt dostawy) 
oraz należny podatek VAT (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT).  

● Wykonawca winien wyliczyć cenę w oparciu o formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2.do SIWZ. 

● Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. 

● Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie 
dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 
 
4.Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz.2164. ze 
zm.)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 dolicza 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, 
co znajduje odzwierciedlenie w Formularzu ofertowym- zał. nr 1 do SIWZ. 
 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT.  

Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Każdy Wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. 
 
Oferowana cena - 100 %  
 
Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły: 

                     Wartość brutto oferty najniższej 
         Cena = ------------------------------------------------ x 100 x100 % 

            Wartość brutto oferty badanej 
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XIV. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA PUBLICZNEGO. 
 
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako 
najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana 
 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Zamawiający nie wymaga złożenia . 

XVI. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi  Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
XVII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUG UJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie Pzp. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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. 

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 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 Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. 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 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o  
       wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

● 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 

● 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia 
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na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu 
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później 
niż do czasu otwarcia rozprawy. 

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie 
przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

 
XVIII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TRE ŚCI OFERTY, NA 
PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY. 
 
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy określa projekt umowy stanowi ący Zał ącznik nr 6 do SIWZ. 
 
 XIX. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1  – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2  - formularze asortymentowo- cenowe 
Załącznik nr 3  - Oświadczenie Wykonawcy 
Załącznik nr 4  - Oświadczenie dot. grup kapitałowych 
Załącznik nr 5  - JEDZ 
Załącznik nr 6  - projekt umowy 
Załącznik nr 7- - Informacja z art. 13 RODO 
Załącznik nr 8 -  wzór umowy użyczenia 
 
 
 
 
 
Zamość, 2018-07-17 
 
 
 
      

  Zatwierdził:                                                                                                     
 

DYREKTOR ds. LECZNICTWA  
                                                                                                       Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. 
                                                                                                                                  w Zamościu 

                                                                                                     lek. med. Tomasz Anasiewicz 
 


