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     Znak sprawy: DOZ.383.7.2018 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

DOTYCZY: 

PRZETARGU    NIEOGRANICZONEGO   

O WARTOŚCI  PRZEKRACZAJĄCEJ  221 000 EURO   NA 
 

DOSTAWĘ   URZĄDZEŃ  MEDYCZNYCH 
 

realizowaną w ramach projektu pn. „Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka 

Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, 

struktury i doposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług 

publicznych”. Działanie 9.1. - „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Poddziałanie 9.1.1 - „Rozwój  

specjalistycznych usług medycznych”  

 
CPV 33.10.00.00-1 

 

I.    INFORMACJE  OGÓLNE. 

 

 

NAZWA:  Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc 

ADRES:    ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn 

KRS 0000000456,  NIP 739-29-54-808, REGON 000295739 

STRONA  INTERNETOWA: www.pulmonologia.olsztyn.pl 

 

na podstawie art. 39 ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2017 

roku, poz. 1579 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą, przeprowadza postępowanie w drodze przetargu   

nieograniczonego powyżej 221 000 euro. 

 

II.    INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW. 

 

1.  Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich materiałów wchodzących w skład 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

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

 

III.    OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA. 

 

1.  Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego na dostawę następujących urządzeń 

medycznych: 

      a)  Zadanie nr 1 - cyfrowy aparat rtg – 1 szt., 

b)  Zadanie nr 2 - zestaw do ultrasonografii przezoskrzelowej EBUS – 1 szt., 

c)  Zadanie nr 3 - szafa do przechowywania endoskopów z systemem suszenia – 1 kpl., 

d)  Zadanie nr 4 - respirator transportowy – 1 szt. 

mailto:sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl
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2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach do SIWZ oznaczonych nr 1oraz 4a 

do 4d . 

3.  Wraz z oferowanym urządzeniem medycznym  Wykonawca dostarczy: 

a)  gwarancję (kartę gwarancyjną wraz z zasadami świadczenia usług gwarancyjnych), 

b)  instrukcje obsługi w języku polskim – 2 egz., 

c)  wypełniony paszport techniczny – 2 egz., 

d)  informację o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów 

urządzenia – 2 egz., 

e)   aktualny dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym  

i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności ustawy o wyrobach medycznych  – 2 egz., 

f)  aktualny certyfikat CE (deklaracja zgodności z CE) stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC oraz 

dyrektywami ją zmieniającymi  – 2 egz. 

 

4.  Termin realizacji zamówienia:   dla Zadania Nr 1 - 60 dni, 

                                                            dla Zadania Nr 2 - 90 dni, 

                                                            dla Zadania Nr 3 - 30 dni, 

                                                            dla Zadania Nr 4 - 21 dni. 

 

5.    Zamawiający  przewiduje składanie ofert na jedno lub więcej zadań.  

6.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

7.    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8.    Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

9.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.   Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy. 

11.   Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,                

u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

12.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 

13.   Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.  Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

14.    Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej z części zamówienia.  

15.  Wykonawcom składającym ofertę na urządzenie określone w zadaniu nr 1 i nr 3 Zamawiający  zaleca 

dokonanie wizji lokalnej miejsca, w którym przedmiot zamówienia winien być zainstalowany. 

 

IV.  WYMAGANIA  DOTYCZACE  ZATRUDNIENIA  NA  UMOWĘ  O  PRACĘ  - ART. 29 ust. 3a USTAWY.  

 

 Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji 

zamówienia, były zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108 t. j. ). 

 

V.    WARUNKI  UDZIAŁU   W  POSTĘPOWANIU. 

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednio przygotowaną 

ofertę  oraz: 

1.1 nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy, 

      a także spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1.2   zdolności technicznej lub zawodowej, a mianowicie:   

a) w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonali co najmniej dwie dostawy urządzeń, tożsamych z przedmiotem oferty o wartości  nie 

mniejszej niż: 

 

dla Zadania nr 1 - 500 000,00 zł brutto każda,  

dla Zadania nr 2 - 300 000,00 zł brutto każda,  

dla Zadania nr 3 -   50 000,00 zł brutto każda,  

dla Zadania nr 4 -   30 000,00 zł brutto każda,  

z podaniem odbiorcy usługi, wartości przedmiotu zamówienia oraz dokumentów  

poświadczających, że dostawa ta została wykonana należycie.  

b) posiadają aktualny dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest 

wyrobem medycznym  i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie                            

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o wyrobach medycznych, 

c)  posiadają aktualny certyfikat CE (deklaracja zgodności z CE) stwierdzająca zgodność z dyrektywą 

93/42/EEC oraz dyrektywami ją zmieniającymi. 
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2.  Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 Ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

2.1.  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 roku Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) 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 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233 z późn. zm.);  

2.2  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. 

 

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

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwane dalej JEDZ) w zakresie wskazanym przez zamawiającego. 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca może złożyć JEDZ w formie 

papierowej - zgodnie z załącznikiem nr 3 lub w wersji elektronicznej  - zgodnie z załącznikiem nr 3a (w 

wersji .xml) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W sytuacji gdy Wykonawca będzie składał JEDZ w wersji elektronicznej należy Załącznik nr 3a (wersja 

JEDZ.xml) pobrać na pulpit, a następnie otworzyć stronę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl                            

i logując się jako wykonawca zaimportować dokument przygotowany przez Zamawiającego, i następnie 

go wypełnić. Korzystając z ww. strony wykonawca ma możliwość: 

 zaimportowania otrzymanego formularza JEDZ/ESPD (zalecane) 

 połączenia dwóch formularzy JEDZ/ESPD, tj. formularza przygotowanego przez zamawiającego dla 

danego postępowania oraz formularza wykorzystanego we wcześniejszym postępowaniu 

 stworzenia nowego JEDZ/ESPD (opcja Create response). 

Wypełniony JEDZ należy zapisać w wersji  .doc lub .pdf,   następnie  podpisać bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, zaszyfrować i wysłać na adres e-mail: 

jedz@pulmonologia.olsztyn.pl. Do oferty należy dołączyć hasło, którym Zamawiający otworzy JEDZ.   

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 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu w terminie wskazanym w 

wezwaniu  Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu):  

2.1  wykaz min. 2 dostaw o wartości nie mniejszej niż :  

dla Zadania nr 1 - 500 000,00 zł brutto każda,  

dla Zadania nr 2 - 300 000,00 zł brutto każda,  

dla Zadania nr 3 -   50 000,00 zł brutto każda,  

dla Zadania nr 4 -   30 000,00 zł brutto każda,  

         wykonanych  nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem  wartości, dat 

realizacji, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz 

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

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

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

wykonawca nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.   

2.2  aktualny dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym  

i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności ustawy o wyrobach medycznych,  

2.3  aktualny certyfikat CE (deklaracja zgodności z CE) stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC 

oraz dyrektywami ją zmieniającymi, 

2.4  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 wy 

kluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
mailto:jedz@pulmonologia.olsztyn.pl
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2.5  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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; 

2.6 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument  potwierdzający, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne   lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub    inny dokument potwierdzający, 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; 

3.  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

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

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do 

SIWZ). W przypadku ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca 

zostanie wykluczony z postępowania.  

4.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

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

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

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5. 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 – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.  

6. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 2.  

7.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.  

8.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także JEDZ - dotyczący 

podwykonawców.  

9.   Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:  

 9.1.  wypełniony i podpisany  Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,  

 9.2.  wypełniony i podpisany  - Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, 

 9.3.  aktualne pełnomocnictwo udzielone osobie podpisującej dokumenty ofertowe, o ile jej  prawo  do  

reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu  rejestrowego, 

 9.4. oświadczenie, że oferowany produkt posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na 

podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w 

RP zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych oraz posiada deklarację/certyfikat CE 

stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i dyrektywami ją zmieniającymi (załącznik nr 2 – 

Formularz ofertowy). 

 9.5. kopie karty katalogowej (prospektu) oraz instrukcje używania z opisem produktu oraz 

wyszczególnieniem numerów katalogowych, a także parametrów technicznych wymaganych przez 

Zamawiającego. W/w dokumenty winny być sporządzone w języku polskim 

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.   Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej przed  zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu:                                   

a) umowę konsorcjum, jeżeli ofertę składa konsorcjum, 

         b) umowę spółki cywilnej, jeżeli ofertę składa spółka cywilna, 

12.   Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów, które łącznie ubiegają się o udzielenie zamówienia - 

konsorcja (tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej) musi spełniać następujące wymagania: 
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a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą najpóźniej przez zawarciem  

umowy dostarczyć   kopię umowy o swojej współpracy w zakresie realizacji niniejszego zadania, 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego a takie pełnomocnictwo musi 

być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. 

c) Każdy z uczestników Konsorcjum dołączy do oferty oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu, 

będzie ponosił wobec Zamawiającego odpowiedzialność solidarną z pozostałymi uczestnikami 

Konsorcjum. 

13.  Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie złożyć 

dokument określony w pkt 1, 2 i 3 niniejszego Rozdziału. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 12 lit. b) 

winien złożyć dodatkowe oświadczenie, że wszystkie podmioty tworzące konsorcjum łącznie spełniają 

warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 1 Ustawy. Pozostałe dokumenty mające na celu potwierdzenie 

spełniania wymogów SIWZ oferenci mogą złożyć wspólnie. 

14.   Oferta składana przez spółkę cywilną musi zawierać: 

  a)  wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ, 

    b) każdy ze wspólników musi oddzielnie złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 niniejszego 

Rozdziału. 

15.   Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

 

VII.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI. 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U.                   

z 2017 roku, poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2017 roku, poz. 1219). 

3.  Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu na numer (89) 532 29 76 lub w formie 

elektronicznej alis@pulmonologia.olsztyn.pl. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść 

dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu,  a druga strona niezwłocznie potwierdziła 

fakt jej otrzymania. 

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do 

Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

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

6.  Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 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.  

7.   Każdy Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia faktu otrzymania wniosku, zawiadomienia oraz 

informacji przesłanych faksem bądź drogą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do 

potwierdzania, na żądanie Wykonawcy wszelkich wniosków, zawiadomień oraz informacji.  

8.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 

pkt 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

9.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu,  o którym mowa w pkt 6, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

10. Treść zapytań i udzielone odpowiedzi Zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania, zamieści na stronie 

internetowej www.pulmonologia.olsztyn.pl pod treścią ogłoszenia, a także prześle wszystkim wykonawcom, 

którym na ich wniosek przesłano SIWZ.  

11.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – informacja taka zostanie 

niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ wraz z załącznikami.  

12. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania  

Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to 

niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną 

wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Pozostali, którzy pobrali SIWZ z internetu uzyskają informację 

na stronie internetowej, na której została zawarta SIWZ wraz z załącznikami. Wszelkie prawa i zobowiązania 

Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

13.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

14.  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  Agnieszka Lis-Nowacka, tel. (89) 

532 29 66, e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl.  

http://www.pulmonologia.olsztyn.pl/
mailto:alis@pulmonologia.olsztyn.pl
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VIII.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM. 

 

1. Zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy Zamawiający wymaga  wniesienia wadium w wysokości:  

 

dla Zadania nr 1 -  8 000,00 zł  

dla Zadania nr 2 -  6 000,00 zł  

dla Zadania nr 3 -     800,00 zł  

dla Zadania nr 4 -     600,00 zł  

 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A   77   1160   2202  0000  0000  6193  

7410,  

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 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 

110).  

3.  Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno być przesłane na adres Zespołu do dnia 23.05.2018  

roku do  godz. 10:00,  w  osobnej  kopercie  z nazwą Wykonawcy, z dopiskiem „WADIUM – DOSTAWA 

URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH” (zaleca się dołączenie do oferty dowodu przelewu, bądź kopii dokumentów 

określonych w pkt 2 lit. b do e). 

4.   Zamawiający zwraca niezwłocznie  wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy.     

 

IX.   TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1.  Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 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.  

 

X.   OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY. 

 

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną 

techniką.  

2.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej 

Wykonawcy.  

3.  W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone 

notarialnie za zgodność z oryginałem.  

4.  Każda zapisana strona oferty winna być ponumerowana oraz opatrzona podpisem (parafką) osoby 

upoważnionej lub upełnomocnionej do reprezentowania Wykonawcy.  Złożone wraz z ofertą dokumenty              

i oświadczenia winny znajdować się w kolejności określonej w Rozdziale V SIWZ.  

5.  Ofertę sporządzoną w w/w sposób, należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:  

     „Dostawa urządzeń medycznych”. Nie otwierać przed: 23.05.2018 roku godz. 10:15.” 

6.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

7.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnej teczce z dopiskiem „Tajemn ica 

przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.  4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 roku,  poz. 419) 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. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ww. ustawy (np. ujawnionych do wiadomości publicznej; wiadomości, które nie posiadają 

wartości gospodarczej) skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 3 

Ustawy.  

8.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed  upływem terminu 

składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  o wprowadzeniu zmian 
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lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi 

być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem 

„Zmiana lub Wycofanie”.  

9.  Dokumenty winny być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność                            

z oryginałem na każdej stronie przez osobę/y uprawnioną/e lub upełnomocnioną do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy.  

10. Wszelkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.   

 

XI.  MIEJSCE ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA   OFERT.  

 

1.   Ofertę należy złożyć w  SEKRETARIACIE  SPZGiChP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, III piętro, nie później niż do 

dnia 23.05.2018 roku do  godz. 10:00 osobiście lub przesłać pocztą albo  przesyłką kurierską. 

2.   Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 23.05.2018 roku o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej szpitala 

(obok sekretariatu), piętro III. 

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

4.   Otwarcie ofert obejmuje:  

1)  część jawną, podczas której mogą być obecni Wykonawcy oraz inne zainteresowane osoby;  

            a)  w części jawnej Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny,   

       b) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

       - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

       - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

 - ceny,  

 c) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa w lit. b), przekazują 

Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI, pkt 3 SIWZ.  

2)   część niejawną; w części niejawnej Zamawiający dokonuje oceny merytorycznej i formalnej złożonych 

ofert zgodnie z wymogami i kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.  

 

XII.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

      

1.   Podana w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) cena winna zawierać wszystkie  koszty związane 

z realizacją umowy, a w szczególności wartość urządzenia medycznego, koszt jego ubezpieczenia, 

opakowania i transportu do miejsca przeznaczenia, instalacji i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, 

szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy. 

2.   Wykonawca poda cenę netto i brutto dostawy zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym  Załącznik 

Nr 2 do SIWZ. 

3.   Ceny netto i brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4.   Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

 

XIII.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT OBCYCH, W  JAKICH  MOGĄ BYĆ  PROWADZONE   ROZLICZENIA  

MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM  A  WYKONAWCĄ.  

 

Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej. 

 

XIV.    KRYTERIUM  OCENY  OFERT. 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami : 

1.1. Zadanie nr 1 – cyfrowy aparat rtg  – 1 szt. 

 

a)   Cena (C) max. 60 pkt:    

 

        wartość najtańszej oferty 

               wartość oferty badanej     x 100%   x  60 pkt 

 

b)   Okres gwarancji (G) max. 10 pkt: 

   za 24 miesiące Zamawiający przyzna    5 pkt 

   za 36 miesięcy  Zamawiający przyzna 10 pkt 

   za 48 miesięcy Zamawiający przyzna  20 pkt 

 

                            oferta badana 

               oferta z największą liczbą punktów     x 100%   x  10 pkt 
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c)   Ocena parametrów technicznych (T) max. 30 pkt: 

 

1. za obciążenie na całej powierzchni detektora (poz. 77 opisu przedmiotu w Załączniku nr 1 do SIWZ): 

>300 kg Zamawiający przyzna 25 pkt 

>250-300 kg Zamawiający przyzna 15 pkt 

>250 kg Zamawiający przyzna – 1 pkt 

2. za detektor pokryty powłoką antybakteryjną (poz. 78 opisu przedmiotu w Załączniku nr 1 do SIWZ) 

Zamawiający przyzna 10 pkt, za brak 0 pkt 

3. za wodoodporność IPX6 (poz. 79 opisu przedmiotu w Załączniku nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyzna 

25 pkt, za brak 0 pkt 

4. za wydłużony odczyt obrazów (10 sek.) dla obrazowania funkcjonalnego - możliwość wykorzystania 

np. przy ściance telekomando do wykonywania wlewów oraz planigrafii (poz. 84 opisu przedmiotu w 

Załączniku nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyzna 10 pkt, za brak 0 pkt 

5. za kratkę przeciwrozproszeniową w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza 

obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki 

przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla 

Pacjenta(poz. 96 opisu przedmiotu w Załączniku nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyzna 30 pkt, za brak 0 

pkt 

                                         oferta badana 

               oferta z największą liczbą punktów     x 100%   x  30 pkt 

 

1.2.   Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

1.3.  Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu      

o ustalone kryteria (C+G+S) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

1.4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady                       

i kryteria określone w niniejszym SIWZ. 

 

 

2.1 Zadanie nr 2 – zestaw do ultrasonografii przezoskrzelowej EBUS – 1 szt 

 

a)  Cena (C) max. 60  pkt:     

 

        wartość najtańszej oferty 

                          wartość oferty badanej     x 100%   x  60 pkt 

 

b) Okres gwarancji (G)max. 20 pkt: 

        za 24 miesiące Zamawiający przyzna   5 pkt 

  za 36 miesięcy Zamawiający przyzna 15 pkt 

  za 48 miesięcy Zamawiający przyzna 20 pkt 

 

                            oferta badana 

               oferta z największą liczbą punktów     x 100%   x  20 pkt 

 

c)Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (S)max. 20 pkt: 

za czas reakcji max.  72 godziny Zamawiający przyzna   5 pkt  

za czas reakcji max.  48 godziny Zamawiający przyzna 10 pkt  

za czas reakcji max.  24 godziny Zamawiający przyzna 20 pkt 

 

                            oferta badana 

               oferta z największą liczbą punktów     x 100%   x  20 pkt 

 

2.2.   Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

2.3.  Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu      

o ustalone kryteria (C+G+S) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

2.4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady                       

i kryteria określone w niniejszym SIWZ. 

 

3.1   Zadanie nr 3   - szafa do przechowywania endoskopów z systemem suszenia – 1 szt., 

 

a) Cena (C) max. 60  pkt 
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            wartość najtańszej oferty 

                  wartość oferty badanej     x 100%   x  60 pkt 

 

b) Okres gwarancji (G) max. 20 pkt 

24 miesiące Zamawiający przyzna   5 pkt 

36 miesięcy Zamawiający przyzna 15 pkt 

48 miesięcy Zamawiający przyzna 20 pkt 

 

                            oferta badana 

               oferta z największą liczbą punktów     x 100%   x  20 pkt 

 

 

c) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (S)max. 20 pkt: 

za czas reakcji max.  72 godziny Zamawiający przyzna   5 pkt  

za czas reakcji max.  48 godziny Zamawiający przyzna 10 pkt  

za czas reakcji max.  24 godziny Zamawiający przyzna 20 pkt 

 

                            oferta badana 

               oferta z największą liczbą punktów     x 100%   x  20 pkt 

 

3.2.   Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3.3.  Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu      

o ustalone kryteria (C+G+S) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

3.4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady                       

i kryteria określone w niniejszym SIWZ. 

 

4.1 Zadanie nr 4   - respirator transportowy 1 szt., 

 

a) Cena (C) max. 60  pkt 

 

       wartość najtańszej oferty 

                  wartość oferty badanej     x 100%   x  60 pkt 

 

b)  Okres gwarancji (G) max. 20 pkt 

     24   miesiące Zamawiający przyzna    5 pkt 

36 miesięcy Zamawiający przyzna  15 pkt 

  49   miesięcy Zamawiający przyzna  20 pkt 

 

                           oferta badana 

               oferta z największą liczbą punktów     x 100%   x  20 pkt 

 

c) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (S) max. 20 pkt: 

   za czas reakcji max.  72 godziny Zamawiający przyzna   5 pkt  

   za czas reakcji max.  48 godziny Zamawiający przyzna 10 pkt  

   za czas reakcji max.  24 godziny Zamawiający przyzna 20 pkt 

 

                           oferta badana 

               oferta z największą liczbą punktów     x 100%   x  20 pkt 

 

3.2.   Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3.3.  Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu      

o ustalone kryteria (C+G+S) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

3.4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady                       

i kryteria określone w niniejszym SIWZ. 

 

XV.  INFORMACJE    O   FORMALNOŚCIACH,   JAKIE   POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  

W CELU  ZAWARCIA UMOWY  W  SPRAWIE   ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO. 

 

1.   Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy,                  

w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
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jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 

10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

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

o których mowa w pkt. 1 jeżeli w niniejszym postępowaniu zachodzą przesłanki określone w art. 94 ust. 2 

Ustawy.  

3.    Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana w  

        niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy - 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XVI.   ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY. 

 

Zgodnie z art. 147 ust. 1  Ustawy Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego   

wykonania umowy.  

 

XVII.  ISTOTNE   POSTANOWIENIA,  KTÓRE   ZOSTANĄ    WPROWADZONE   DO  TREŚCI  UMOWY. 

 

Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym 

Załączniki od Nr 4a do 4d  SIWZ. 

XVIII.    POUCZENIE   O   ŚRODKACH   ODWOŁAWCZYCH  PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM   W   TOKU   POSTĘPOWANIA   O   UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA. 

1.     Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy,  

a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.  
2.     Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

3.     Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. 

4.     Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
5.   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. 

6.    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. 
7.   Pozostałe informacje na temat środków odwoławczych znajdują się w Ustawie, w Dziale VI „Środki ochrony 

prawnej”.  

 XIX.   POSTANOWIENIA    KOŃCOWE. 

1.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada  zasadom i wymogom 

określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych  i zawartych w 

Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą. 

2.  Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu umieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający 

określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

 
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 1a – Pomocniczy opis realizacji zamówienia 

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 3 – JEDZ 

Załącznik Nr 3a – JEDZ .xml 

Załącznik Nr 4a do 4d - Projekty umów 

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotów trzecich 

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa 

Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych zamówień 

 


