SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego

„ZAKUP SZCZEPIONEK, ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU
DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

Oznaczenie sprawy: PN/08/2016

ZAMAWIAJĄCY:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu
ul. Waryńskiego 30
45-047 Opole
ZAŁĄCZNIKI:
1)
2)
3)
4)
5)

Formularz ofertowo – cenowy,
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Projekt umowy

Opole, dn. 08.11.2016r.
……………………………
podpis Dyrektora SP ZOZ

1

Rozdział I
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Śródmieście” w Opolu
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 30,
telefon: 77 4412073, faks 77 4412072,
strona internetowa: www.srodmiescie.opole.pl, http://srodmiescieopole.bip.gov.pl
adres e-mail: logistyka@srodmiescie.opole.pl.

Rozdział II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.),
nazywanej w dalszej części Prawem oraz aktów wykonawczych do niej. Postępowanie prowadzone
jest poniżej progów określonych w art. 11 ust. 8 Prawa.
Rozdział III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje 23 części.
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
1. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

CPV 33651600-4

2. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW typ B, POLIO

CPV 33651600-4

3. Zestaw do pobierania glukozy z TCA

CPV 33192500-7

4. Odczynnik Formaldehyd 10%

CPV 33696500-0

5. Odczynniki do Biochemii

CPV 33696500-0

6. Podkłady medyczne foliowane

CPV 33631600-8

7. Podkłady medyczne celulozowy

CPV 33631600-8

8. Pojemniki na odpady – prostokątny pojemnik na zużyte igły

CPV 34928480-6

9. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

CPV 33631600-8

10. Igły, strzykawki, wenflony

CPV 33141320-9

11. Wzierniki ginekologiczne

CPV 33141000-0

12. Pasta do naskórka

CPV 33140000-0

13. Nasadka na głowicę USG

CPV 33141000-0

14. Papier termoczuły

CPV 22993200-9

15. Utrwalacz cytologiczny

CPV 33140000-3

16. Przyrząd do infuzji typ IS

CPV 33194100-7

17. Probówko-strzykawki oraz igły do pobierania krwi w systemie
zamkniętym aspiracyjno-próżniowym

CPV 33141300-3

18. Pipeta automatyczna 5 ul

CPV 38437000-7

19. Pipeta Pasteura

CPV 38437000-7
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20. Wata

CPV 33141115-9

21. Lignina

CPV 33141115-9

22. Probówka stożkowa 7ml

CPV 33141300-3

23. Kwas octowy 80%

CPV 24323210-9

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi „Formularz ofertowo – cenowy”,
będący załącznikiem nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według podziału na powyższe zadania.
5. Wykonawca (należy rozumieć: Dostawca) może złożyć ofertę na jedno, dwa lub więcej zadań.
6. Ilości, podane w tabeli, w załączniku nr 1, są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zwiększenia ich ilości przy zachowaniu cen jednostkowych, podanych w ofercie o 20%.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, co oznacza, że Wykonawca może
zaproponować inny produkt, spełniający minimalne wymagania, odnoszące się do parametrów,
określonych przez Zamawiającego.
8. Dostawa odbywać się będzie zgodnie z warunkami wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do
SIWZ.
9. Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 876 z późn. zm.).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (w trakcie realizacji umowy) dokumentów,
potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oferowanych wyrobów, w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takich dokumentów.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych , o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 7 Prawa.
14. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę tych części w Formularzu ofertowym. Zamawiający nie określa,
które części zamówienia można powierzyć Podwykonawcom
15. Towar będzie dostarczany każdorazowo w terminach, określonych przez
Zamawiającego.
15. Zamawiający złoży zamówienie z wyprzedzeniem, co najmniej 2 lub 3 lub 4 dni przez datą
planowanej dostawy, w zależności od terminu dostawy, zaoferowanego przez Wykonawcę.
16. Suma jednostkowych ilości i objętości nie może przekroczyć wymaganych ilości,
objętości oraz wartości przedmiotu zamówienia.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów,
wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).

Rozdział IV
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
zad. 1-4
zad. 5
zad. 6-17
zad. 18
zad. 19-23

- 24 miesiące od daty podpisania umowy,
- 8 miesięcy od daty podpisania umowy,
- 24 miesiące od daty podpisania umowy,
- 8 miesiące od daty podpisania umowy,
- 24 miesiące od daty podpisania umowy,
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Rozdział V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) znajdowania się sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia;
3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, pozwalającej na realizację zamówienia.
2. Zamawiający w zakresie ust. 1 pkt 1)-3) nie precyzuje szczegółowego opisu wymagań, które
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Dokonanie oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 1)-3) powyżej odbywać się będzie na
podstawie złożonego w ofercie Wykonawcy oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2.
3. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa musi
wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubierających się o udzielenie zamówienia w zakresie,
w którym wskazuje ich spełnianie.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego stosunków, łączących Wykonawcę z tymi podmiotami. 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 wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Prawa).

Rozdział VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 Prawa
i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 Prawa oraz w celu potwierdzenia, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ
b zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, aby udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów dokument potwierdzający, że oferta
została podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy , jeżeli nie
wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. pełnomocnictwo, odpis
z właściwego rejestru tj. Krajowego Rejestru Sądowego, umowa spółki lub konsorcjum).
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2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia składa także oświadczenia zgodnie z dotyczące tych
podmiotów,
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a także o braku
przynależności składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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,
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie/nie wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 5.
Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą. Zamawiający, w toku czynności oceny ofert, nie
dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń
Wykonawców, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia
oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero
wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj.
zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1
lub 2 Prawa
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa , przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (w załączeniu wzór oświadczenia - zgodnie z załącznikiem nr 5
do SIWZ).
6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 22,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej, a poświadczenia 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.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. 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 i żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
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Rozdział VII
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
A
TAKŻE
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIENIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
1) Adres/siedziba: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
w Opolu, ul. Waryńskiego 30, 45-047 Opole
2) Adres poczty elektronicznej: logistyka@srodmiescie.opole.pl
3) Nr faksu: +48774412072.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Pan Grzegorz Szagdaj – telefon 77 44 120 73, Pani Renata Skrzydło – telefon 77 4412073

Rozdział VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Rozdział IX
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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.

Rozdział X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną
trwałą i czytelną techniką, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości, odpowiadającej cenie oferty.
2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowo – cenowy (zał. nr 1),
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Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2),
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3),
Zaparafowany projekt umowy (zał. nr 4),
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy , jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych
do oferty (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru tj. Krajowego Rejestru
Sądowego, umowa spółki lub konsorcjum).
g) Dokumenty, odnoszące się do oferowanych produktów:
 w zakresie zadań na dostawę szczepionek – pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
i aktualne karty charakterystyki produktu leczniczego,
 w zakresie zadań na dostawę wyrobów medycznych – certyfikaty CE i wpisy
do rejestru wyrobów medycznych – zgodnie z wymogami,
 w zakresie zadań na dostawę odczynników – ulotki w języku polskim,
zawierające wartości referencyjne, aplikacje.
5. O wyjaśnienia, dotyczące treści SIWZ, Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego
z zachowaniem sposobu porozumiewania się, opisanego w Rozdziale VII SIWZ.
Pismo o wyjaśnienia treści SIWZ ma mieć dopisek:
b)
c)
d)
e)
f)

Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Oznaczenie sprawy PN/08/2016
„ZAKUP SZCZEPIONEK, ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU
DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

6. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad, określonych w art. 38 Prawa.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi
osoby upoważnionej i trwale z sobą połączone (zszyte lub zbindowane).
8. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same,
upoważnione osoby.
9. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane
na adres Zamawiającego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
w Opolu, ul. Waryńskiego 30, 45-047 Opole) z dopiskiem:
Oferta na „ZAKUP SZCZEPIONEK, ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU
DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

oznaczenie sprawy PN/08./2016
NIE OTWIERAĆ PRZED 23.11.2016r. GODZ. 13:30
10. Opakowanie ma być również opisane nazwą i adresem Wykonawcy.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych
ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,
poprawek,
modyfikacji
i
uzupełnień
przed
terminem
składania
ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie z dopiskiem „ZAMIANA”.
Koperty, oznakowane dopiskiem „ZAMIANA”, zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po zapoznaniu się z treścią powiadomienia, zostaną
dołączone do oferty.
12. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzanie zmian
i poprawek) w zamkniętej kopercie z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty,
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oznakowane dopiskiem „WYCOFANIE”, będą otwierane w pierwszej kolejności
i, po zapoznaniu się z treścią powiadomienia, złożone wcześniej oferty nie będą otwierane,
a po zakończeniu postępowania zostaną zwrócone
na pisemną prośbę Wykonawcy
lub komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą
być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11
ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z
2003r. nr 153poz.1503 z późn. zm.) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie
spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
14. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Prawo.

Rozdział XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w miejscu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Śródmieście” w Opolu, ul. Waryńskiego 30, 45-047 Opole, pok. nr. 17 w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia

23.11.2016

o godz.

13.00

Wykonawca powinien tak zabezpieczyć ofertę, aby nie można było zapoznać się z jej treścią
przed terminem otwarcia np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce), opisanej tak, aby jednoznacznie nie dopuszczała jej ujawnienia przed terminem
otwarcia.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w miejscu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Śródmieście” w Opolu, ul. Waryńskiego 30, 45-047 Opole, pok. nr. 17.
w dniu

23.11.2016

o godz.

13.30

Rozdział XII
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY
1. Podstawą obliczenia cen ofertowych dla każdego zadania i jednocześnie wynagrodzenia
Wykonawcy należy podstawić w Formularzu ofertowo - cenowym który stanowi Załączniku nr 1
do SIWZ.
2. Cena ofertowa, w zakresie zadania, na które Wykonawca składa ofertę,
winna obejmować wszystkie koszty i składniki, związanie z wykonaniem zamówienia.
3. Cena ofertowa, w zakresie zadania, na które Wykonawca składa ofertę, nie ulegnie zmianie
podczas realizacji zamówienia.

8

4. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa, dokona poprawienia w ofercie Wykonawcy
omyłek
rachunkowych,
polegających
na błędnych
działaniach
arytmetycznych,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Rozdział XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ PRZY
WYBORZE U OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający wyznaczył, następujące kryteria oceny i ich znaczenie:
Lp. Opis kryteriów oceny
1
Cena
2
Termin dostawy
Razem

Znaczenie w %
60 %
40 %
100 %

2. Opis kryteriów oceny oferty
Przy ocenie ofert będą obowiązywały dwa kryteria przedmiotowe:
cena = 60%, termin dostawy 40 %
Oferty, nie podlegające odrzuceniu, będą oceniane osobno, w ramach zadania, według wzoru:
a) dla kryterium „cena”:

b) dla kryterium termin dostawy
Punkty za termin dostawy będą przyznawane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowo-cenowym (załącznik 1) terminu dostawy według następujących
zasad:

Terminy dostaw powyżej 4 dni uznawane będą za niezgodne z SIWZ, a oferty odrzucane
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa.
3. Ofertę, która uzyska sumarycznie największą liczbę punktów w ramach danego zadania,
Zamawiający uzna za najkorzystniejsza.
4. W przypadku złożenia w jednym z ww. zadań niniejszego postępowania tylko jednej ważnej
oferty, spełniającej wymogi SIWZ, będzie podlegała ona ocenie jako oferta z maksymalną ilością
punktów.
5. Opis sposobu oceny ofert
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa Prawa zastosuje procedurę odwróconą tj. najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zgodnie z art. 92 Prawa, o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi
wszystkich uczestników postępowania faksem lub elektronicznie oraz zamieści informację
o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego.
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2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów, przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawa,
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3a Prawa.
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 Prawa.
Rozdział XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZNIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień, zawartych w umowie, w przypadku:
1) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowanej zmianą formy organizacyjno – prawnej,
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą,
2) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności
na jej zakres i cenę (wprowadzenie akcyzy, zmiana wysokości podatku VAT),
3) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
a mającej wpływ na realizacje dostaw,
4) wycofania produktu, zaproponowanego w ofercie, z produkcji lub z rynku – jeżeli zostanie
zaoferowany produkt o tych samych lub lepszych cechach (z zastrzeżeniem, że zmieniony
produkt spełnia warunki, określone w SIWZ, a zmiana nie powoduje wzrostu ceny oferty),
5) zwiększenia ilości, zgodnie z pkt. 6 Rozdziału III.
Warunkiem zmiany umowy będzie pisemny wniosek Strony umowy.

Rozdział XVII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. W toku postępowania, środki ochrony prawnej, opisane w dziale VI Prawa, przysługują
przedmiotom, o których mowa w art. 179 Prawa.
2. Odwołanie przysługuje w przypadkach, określonych w art. 180 ust. 2, oraz w terminach,
opisanych w art. 182 Prawa.

Rozdział XVIII
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
1)
2)
3)
4)
5)

Formularz ofertowo – cenowy,
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa,
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej,
Projekt umowy.

10

