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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów 

oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Szpital Powiatowy w Gryfinie 

ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino 

www.szpital-gryfino.pl;  

e-mail: sekretariat@szpital-gryfino.pl  

REGON: 320481747 

NIP: 8581797173 

tel. 91 416 21 09 

Godziny pracy: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” 

oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie o wartości szacunkowej 

zamówienia powyżej 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy 

PZP do niniejszego postępowania będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

2. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki 

stawiane przez Zamawiającego włącznie ze wszystkimi załącznikami, którym 

podporządkowane jest niniejsze zamówienie. 

3. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich 

instrukcji, formularzy, warunków i wymagań zawartych w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej 

oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty  

do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku 

procedury postępowania. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania  

o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, 

którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot 

uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty (art. 93 ust. 4 ustawy PZP). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych wyrobów medycznych dla potrzeb 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Zakres zamówienia został podzielony na 18 zadań, 

których szczegółowy opis zawarto w Załączniku Nr 1B do SIWZ - „Formularz 

asortymentowo - cenowy“. 

2. We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, 

patentu, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał 

przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  

w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 

29 ust. 3 ustawy PZP i art. 3 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

http://www.szpital-gryfino.pl/
mailto:sekretariat@szpital-gryfino.pl
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równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub 

równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), 

pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu 

zamówienia.   

3. Wskazane przez Zamawiającego nazwy czy producenci mają na celu określenie klasy 

produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują 

natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.  

4. Ilości podane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji 

gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości opatrunków z uwagi na sposób 

konfekcjonowania Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza modyfikację wymaganych ilości 

przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę tj. zaoferowanie ilości opakowań, którą 

Zamawiający musi kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie przy złożeniu 

powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do 

ilości sztuk zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.  

5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia 

posiadał wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, pozwolenia, atesty, 

certyfikaty, normy. 

6. Szczegółowe dane wymagane w przypadku wyrobów sterylnych winny być umieszczone 

na opakowaniu i zawierać: datę ważności; numer serii; opis produktu.  

7. Szczegółowe dane wymagane w przypadku wyrobów niesterylnych winy być umieszczone 

na opakowaniu i zawierać: datę ważności; opis produktu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego 

przedmiotu zamówienia, określonego w formularzu asortymentowo-ilościowym (załącznik 

nr 1B do SIWZ), bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.  

9. Oferta ma być opracowana na podstawie załączonej do specyfikacji dokumentacji i ma 

obejmować wszystkie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia  

i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania i zapewnienia 

kierownictwa (nad realizacja przedmiotu zamówienia) przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe. Należy uwzględnić również wszystkie zdarzenia 

nieprzewidziane w SIWZ, a niezbędne do prawidłowego wykonania w/w przedmiotu 

zamówienia.  

10. Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 

12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. 

11. Zapłata za zrealizowane zamówienia następować będzie częściami (na zasadach opisanych  

w projekcie umowy), w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury.  

12. Zamawiający nie korzysta z art. 36a ust 2 pkt. 2 ustawy PZP. 

13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

W celu wykonania przedmiotu obowiązku, Wykonawca winien wypełnić właściwą 

rubrykę w składanym formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1A/1B do 

SIWZ.  

KOD CPV: 33140000-3- materiały medyczne  

 

IV. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 
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Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

jedną, dwie lub wszystkie części. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może 

zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. W każdej części należy wycenić cały 

asortyment.  

VI. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy PZP.  

VII. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy 

PZP. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcych walutach. 

IX. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: umowa wykonywana będzie w okresie 12 miesięcy, licząc od 

daty jej zawarcia, w formie częściowych dostaw realizowanych na zamówienie które będą 

składane drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zamówienia składane będą przez 

Zamawiającego w zależności od aktualnych potrzeb (dostawy cząstkowe realizowane w ciągu 

min. 2 dni  max. 5 dni, licząc od otrzymania zamówienia), jednakże nie dłużej niż do 

wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania.  

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. WARUNKI UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu  

z  postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy PZP; 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy PZP. Wykluczeniu na tej podstawie 

podlega Wykonawca: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy  

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, 
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c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania, 

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności. 

2. O udzielnie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:  

1) nie podlega wykluczeniu, w oparciu o  art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy PZP; 

2) spełniają  warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy 

PZP, dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej,  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły 

spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII SIWZ dokumenty.  

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz o ile jest 

to wiadome, podać firmy podwykonawców. Brak informacji w formularzu oferty  

w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako 

deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.  

XII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA 

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca: 

1) spełnia  warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale XI pkt 2 aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu (wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ).  

Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2) nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w Rozdziale XI pkt 1 Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wg 

wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ) 

Oświadczenie musi być złożone w oryginale.  



SZG/PRZETARG/02/2020 

 
 

6 

 

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

ubiegających się o zamówienie.   

2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu.  

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że: 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów wymienionych  

w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ, tj.: 

a) 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 PZP.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy  

z Wykonawców składających ofertę wspólną.   

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem. 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu  

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument 

potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty 

tych należności. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy  

z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy  

z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 

d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy  

z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

 Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 

UWAGA! Wzory oświadczeń i wykazów, o których mowa w pkt 2 zostaną 

przekazane tylko Wykonawcy wzywanemu do ich złożenia. Na etapie składania 

ofert nie należy składać przedmiotowych dokumentów. 

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej.  

1) UWAGA! Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych podczas sesji 

otwarcia ofert; 
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2) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

3) w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy  

z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

4) ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

4. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:  

1) formularz oferty i formularz asortymentowo cenowy (zgodnie z załącznikiem Nr 

1A/1B do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden 

dokument).  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w SIWZ lub  

w przypadku składania oferty wspólnej. 

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.  

3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ wskazujące 

część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz 

firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

5. Wykonawcy zagraniczni 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i jest zobowiązany zgodnie z Rozdziałem XII pkt 2 ppkt 1 

złożyć wymienione tam dokumenty, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra 

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

Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te 

mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)  zamiast dokumentów:  

a) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia - 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, 

b) o których mowa w § 5 pkt 2 - 4 ww. Rozporządzenia - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że 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, 

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a oraz pkt 1 lit. b tiret drugie powinny być 

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

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. b tiret pierwsze powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 

się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI  

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 

poniedziałek – piątek 7
30

 – 14
30

. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, 

przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ; 

2) modyfikacje treści SIWZ; 

3) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź Wykonawcy; 

4) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a i 4 ustawy 

PZP; 

5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP; 

6) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian  

w treści oferty, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP; 

7) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy; 

8) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

oraz odpowiedź Wykonawcy; 

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy 

PZP; 

10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania; 

11) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 184  

i 185 ustawy PZP. 

UWAGA! Przy przekazywaniu korespondencji za pośrednictwem poczty 

elektronicznej należy przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów 

faksem lub pocztą elektroniczną dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca 

otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie 

od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.  

5. Adres do korespondencji jest zamieszczony na drugiej stronie SIWZ. Zamawiający 

wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na 

ten adres.  

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
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7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) Małgorzata Kozłowska  

tel. 91 416 20 15 wew. 178 

e-mail: apteka@szpital-gryfino.pl  

2) Agnieszka Wernikowska 

tel. 601 701 565 

e-mail: sekretariat@szpital-gryfino.pl  

8. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni 

posługiwać się następującym znakiem postępowania SZG/PRZETARG/02/2020 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła 

zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej www.szpital-gryfino.pl. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 11 lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę  

przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-gryfino.pl.  

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

umieści ją na stronie internetowej www.szpital-gryfino.pl.  

XIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).  

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.  

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I WYSŁANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.   

2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta 

musi być podpisana albo przez ustanowionego przez nich pełnomocnika albo przez osoby 

upoważnione do reprezentacji każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia.  

mailto:apteka@szpital-gryfino.pl
mailto:sekretariat@szpital-gryfino.pl
http://www.szpital-gryfino.pl/
http://www.szpital-gryfino.pl/
http://www.szpital-gryfino.pl/
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4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika bezpośrednio  

z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną 

notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 

upoważnione.  

5. Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej  

z nimi formie. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca  

1997 r. Kodeks karny, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia 

publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 

nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności  

o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub 

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. Poświadczenie następuje w formie pisemnej lub elektronicznej i poprzedzone jest 

dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów.  

11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich nie 

złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie 

unieważnienie postępowania. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganego pełnomocnictwa albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu 

albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

13. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie 

do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy PZP. 

14. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku 

obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
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poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez 

wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów dokumentów wchodzących  

w skład oferty lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez 

Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, 

co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny 

sposób.  

16. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane. Ponadto 

wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 

17. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 

samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej 

zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 

18. Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej zewnętrznej  

i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:  

Szpital Powiatowy w Gryfinie 

ul. Parkowa 5 

74-100 Gryfino 

Oferta - udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie:  „Dostawa różnych wyrobów medycznych na potrzeby  

Szpitala Powiatowego w Gryfinie” 

nie otwierać przed dniem: 15 stycznia 2021 r. godz. 10:00 

2) koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna zawierać nazwę  

i adres Wykonawcy tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia 

złożenia jej po terminie składania ofert. 

19. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 18, 

Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie 

oferty.  

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert 

nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z SIWZ. 

21. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu do składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania 

ofert. 

22. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 

opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 18, a zewnętrzna koperta 

będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

23. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres, rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za 

sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca 

winien dokumenty te złożyć. 

24. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 

oferty po upływie terminu do składania ofert.  

25. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek wydzielić  
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z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie 

udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Nie mogą stanowić tajemnicy 

przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. 

informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofercie. Ponadto Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

musi zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak zastrzeżenia będzie traktowany przez 

Zamawiającego jako brak utajnienia takich informacji.   

26. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz o ile jest 

to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

27. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.  

28. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1A/1B do SIWZ.  

XVII. OFERTY WSPÓLNE 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 

Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 

Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 

korespondencję itp. ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

4. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia został określony w rozdziale XII SIWZ. 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną  

i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców 

zawierającą co najmniej:  

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;  

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;  

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia; 

4) wskazanie lidera (pełnomocnika) w konsorcjum; 

5) ponoszenie przez Wykonawców odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy 

(zgodnie z art. 141 ustawy PZP). 

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie budynku administracji Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie ul. Niepodległości 39 (wejście od sklepu Biedronka)  w terminie 

do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 09:00. 
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2. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie 

Zamawiającego do upływu terminu składania ofert. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.  

4. Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 10:00  

w siedzibie administracji Szpitala Powiatowego w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39 

sala konferencyjna II piętro). Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim 

uczestniczyć.  

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową 

powołaną przez Kierownika Zamawiającego.  

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje,  

o których mowa art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Oferty oznaczone „Wycofanie” i „Zmiana” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej 

kolejności.  

8. 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) cen, terminu realizacji zamówienia oraz warunków płatności. 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w formularzu 

cenowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A/1B do SIWZ, 

odrębnie dla każdego zadania, na które składana jest oferta. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza cenowego, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1B do SIWZ i określenia w nim cen na wszystkie elementy 

zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca nie wyceni którejkolwiek pozycji w tabeli  

w załączniku nr 1B do SIWZ w danej części oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako 

niezgodna z treścią SIWZ.  

3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 

wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane  

z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.). Wartości składowe 

powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.  

4. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po 

przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 

5 należy zaokrąglić w górę).  

5. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za 

prawidłową cenę podaną słownie.  

6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej 

skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową 

w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

7. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

8. Wykonawca, w formularzu oferty, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
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zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak wskazania w formularzu oferty 

informacji, o których mowa powyżej, będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty 

wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

9. Cena jednostkowa netto obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy takie jak 

np.: koszty opakowania, transportu krajowego i zagranicznego, załadunku i rozładunku, 

wniesienie do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez osobę uprawnioną, ceł, 

opłat granicznych, ubezpieczenia oraz powinna uwzględniać ewentualne rabaty   

i upusty. 

10. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie. Cena 

oferty musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są 

konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania zadania.  

XX. KRYTERIA WYBORU OFERTY  

1. Wybór oferty najkorzystniejszej dla każdej z części zamówienia, zostanie dokonany 

według następujących kryteriów oceny ofert: 

1) cena – 60% (C) 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:  

                najniższa cena brutto 

C = ---------------------------------------------- x 60  

          cena brutto w ofercie ocenianej  

2) termin dostawy wyrobów (dalej – „termin dostawy”)* (TD) – 20%  
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin dostawy”:  

a) dla terminu dostawy wynoszącego 5 dni roboczych – 0 pkt  

b) dla terminu dostawy wynoszącego 4 dni robocze – 5 pkt  

c) dla terminu dostawy wynoszącego 3 dni robocze – 10 pkt 

d) dla terminu dostawy wynoszącego 2 dni robocze  – 20 pkt  

przy czym maksymalny termin dostawy to 5 dni roboczych  

* Określany przez Wykonawcę termin dostawy nie dotyczy dostaw typu „cito”, które zgodnie 

z § 1 ust. 8 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, następować będą w ciągu 

24 godzin od momentu złożenia zamówienia (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od 

pracy).  
 

UWAGA: Niepodanie terminu dostawy spowoduje, iż oferta otrzyma 0 pkt,  

a Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania terminu 

realizacji dostawy wynoszącego 5 dni roboczych.  

3) termin rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych (dalej – „termin rozpatrzenia 

reklamacji”) (TRR) – 20%  

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji”:  

a) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego 14 dni roboczych – 0 pkt  

b) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego od 11 do 13 dni roboczych – 5 

pkt  

c) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego od 6 do 10 dni roboczych – 10 

pkt  

d) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego do 5 dni roboczych – 20 pkt  

przy czym maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych  
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UWAGA: Niepodanie terminu rozpatrzenia reklamacji spowoduje, iż oferta otrzyma 0 

pkt, a Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni 

roboczych.  

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru:  

L = C + TD + TRR  

gdzie:  

L – całkowita liczba punktów,  

C – punkty uzyskane w kryterium „cena”,  

TD – punkty uzyskane w kryterium „termin dostawy”, 

TRR – punkty uzyskane w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji”  

2. Oferta (złożona na daną cześć zamówienia), która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

(maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który 

uzyska najwyższą ilość punktów.  

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

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

Zamawiającego (art. 91 ust. 5 ustawy PZP). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.  

4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza  

w oparciu o podane kryteria wyboru.  

6. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu  

i terminie podpisania umowy, nie później jednak niż w okresie związania ofertą. 

7. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów.  

8. Ocenie będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 

89 ust. 1 lub art. 90 ust. 3 ustawy PZP. W toku badania oceny ofert Zamawiający może 

żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

9. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

10. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,  

z zastrzeżeniem pkt 7.  

11. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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12. Jeżeli zaoferowana cena lub inne istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu, w szczególności w zakresie:  

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,  

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

13. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 8 w przypadku 

gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych. 

14. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdą 

przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

15. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert; 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXI. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY  

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym 

zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem        

terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 

3. w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 

4. upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 

180 ust. 2 ustawy PZP lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.  

5. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

Nr 5 do SIWZ. 

6. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych  

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy PZP).  
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7. Osoba podpisująca umowę powinna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. 

XXII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP przysługują 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. 

2. W przypadku postępowań o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie przysługuje wyłącznie od 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP do Prezesa Izby  

w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej 

odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

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, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

6. Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on obowiązany na podstawie przepisów ustawy PZP, 

na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.  

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo 

miejsca zamieszkania Zamawiającego.  

8. 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 jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

Zamawiający prowadzi protokół z postępowania, jest on jawny wraz z załącznikami. 

Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich 

otwarcia. Zasada jawności o której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do 

wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1), (dalej 

zwanej „RODO”) zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.  

Parkowa 5; 74-100 Gryfino 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

tel.  914162354  

email: iod@szpitalgryfino.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e 

RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy. 

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).  

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w pkt. 

3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) pracownicy merytoryczni; 

2) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

3) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne; 

4) podmioty świadczący obsługę prawną; 

5) podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki; 

6) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

7) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji 

określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa 

wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać 

Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 
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2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników); 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wystąpienie z takim żądaniem 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XXV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1A - Formularz oferty 

2. Załącznik nr 1A - Formularz asortymentowo - cenowy 

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu 

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału 

w postępowaniu  

5. Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy 

 


