SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego ZP- 2/16

na dostawę sprzętu medycznego - Aparat USG
dla
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
ul. Staicha 1
32-660 Chełmek

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 135 000 euro,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwaną dalej ustawą Pzp.

Chełmek, lipiec 2016r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku
ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek
NIP: 549-19-96-766, Regon: 357007652.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.30,
Sekretariat: tel/fax (033) 846 15 90, sgzoz@chelmek.pl
Zamówienia Publiczne: tel. (033) 846 15 99, fax (033) 846 15 90

Strona internetowa: www.sgzoz.pl
e-mail: biuro@sgzoz.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 135 000 euro, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), zwaną dalej ustawą Pzp i
opatrzone jest znakiem: ZP – 2/16.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla SGZOZ w Chełmku, tj.
 Aparat USG (1 szt.);
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
(Zestawienie parametrów i warunków wymaganych oraz Warunki gwarancji i serwisu).
Słownik CPV:

33112200-0,

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy – rok produkcji 2016. Nie dopuszcza się sprzętu rekondycjonowanego
oraz sprzętu demonstracyjnego, używanego;
b) przedmiot zamówienia winien być wolny od wszelkich wad fizycznych lub prawnych;
c) przedmiot zamówienia winien posiadać wszelkie wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane w
ustawie z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., nr 107, poz. 679 z późn. zm.) świadczące o
wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski oraz dopuszczające do stosowania na terenie krajów UE
przedmiotu oferty tj. certyfikat CE /deklaracja zgodności.
.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego
oraz do przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w
dniu dostawy przedmiotu zamówienia
5. Zapłata za przedmiot dostawy następować będzie przelewem w terminie min. 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
6. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: Max do 31 sierpnia 2016r.
Miejsce realizacji zamówienia: SGZOZ w Chełmku, ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek
V. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:
a) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:
a) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy dostawy
zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie - nie mniej niż 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem
opisanemu przedmiotowi zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).
Dowodami do wykazu dostaw są poświadczenia o należytym wykonaniu zamówienia, a w przypadku dostaw nadal
wykonywanych lub ciągłych w/w poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:
a) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:
a) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1 –
1.4 winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów,
które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda
dołączenia do oferty następujących dokumentów:
2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1)-11) ustawy zgodnie z załącznikiem
nr 4 do SIWZ;
2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3. Oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (zał. nr 7
do SIWZ);
2.4. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, w przypadku
przynależności Wykonawcy do jakiejś grupy kapitałowej.
Uwaga!!
Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z poźn, zm.), którzy złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu z przedmiotowego
postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać
każdy z wykonawców samodzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów,
które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 2
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3. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów
i oświadczeń metodą spełnia/ nie spełnia.
4. Wykonawca za żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie
później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć następujące dokumenty
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną,
z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1.1) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
1.2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy dostawy
zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie - nie mniej niż 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem
opisanemu przedmiotowi zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).
Dowodami do wykazu dostaw są poświadczenia o należytym wykonaniu zamówienia, a w przypadku dostaw nadal
wykonywanych lub ciągłych w/w poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z w/w
dokumentów składa, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów,
które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem
sposobu reprezentacji:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1)-11) ustawy zgodnie z zał. nr 4 do
SIWZ;
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3. Oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (zał. nr 7
do SIWZ);
2.4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, w przypadku
przynależności Wykonawcy do jakiejś grupy kapitałowej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 2.2. składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Dokumenty, o których mowa w lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z
odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty
potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców samodzielnie.
Ponadto Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia.
W przypadku, gdy którakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
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3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
3.1) Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw,
w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub wpis lub zgłoszenie do Prezesa Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE;
3.2) Oryginalne foldery producenta potwierdzające oferowane parametry techniczne oferowanego sprzętu medycznego
(materiały w języku polskim lub angielskim)
Wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji powinny być złożone w języku polskim.
Wszelkie dokumenty dołączone w innym języku niż polski powinny być załączone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości,
W przypadku, gdy którakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
UWAGA!!!
Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani
będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują faksem lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę zostało
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba, że wykonawca wezwany przez
zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony pkt 3
oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku
ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek
fax: 33 8461590, e-mail: sgzoz@chelmek.pl
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej:
Karolina Lipa – Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych - tel: (033) 846 15 99, w godz. 7.00 – 14.00

X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Stosownie do art. 38 ustawy Pzp, każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sposób określony w rozdziale
IX ust. 2 niniejszej SIWZ o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, jednak nie później niż 2 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy
udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38
ustawy w sposób określony w rozdziale IX ust. 2 niniejszej SIWZ i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.sgzoz.pl (w zakładce zamówienia publiczne> postępowania powyżej 30 000 euro).
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień (odpowiedzi na złożone
zapytania) jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
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5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść
SIWZ. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Zmiany dokonywane będą na zasadach i w trybie określonym w art. 38 ust.
4-6 ustawy Pzp.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium;

XII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta powinna być sporządzona pisemnie pod rygorem nieważności, w sposób czytelny, przy użyciu nośnika pisma
nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do
podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
3. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. W/w pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polski. Każdy dokument składający się na oferty sporządzony w
innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ze sobą trwale połączone w sposób uniemożliwiający
zdekompletowanie oferty oraz kolejno ponumerowane ( na stronach zapisanych) i podpisane bądź parafowane przez osobę
upoważnioną do składania oświadczeń woli. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką
osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ pod rygorem jej odrzucenia.
9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna, ostateczna cena określona w
walucie polskiej, w cenach netto i brutto, stanowiąca wartość przedmiotu zamówienia na dzień sporządzenia ostatecznej oferty
cenowej. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1503), co, do których wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, powinny być przez Wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone klauzulą: „Informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa” .
UWAGA!!
Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz WYKAZAŁ , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określona
informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą;
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Ciężar udowodnienia czy zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
w/w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji leży po stronie Wykonawcy
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Należy pamiętać, że Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp tj. ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
12. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i
podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji określonych w rozdziale XIII ust. 11 niniejszej SIWZ.
13. Na ofertę składają się:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ);
b) wypełniony opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ);
c) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust.1-3 niniejszej SIWZ;
d) pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, jeżeli
wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

XIV.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie (opakowaniu), gwarantującej
zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Miejsce i termin składania ofert: Oferty muszą być złożone w Sekretariacie (w budynku A na piętrze) w siedzibie
zamawiającego w Chełmku przy ul. Staicha 1, w terminie do dnia 21.07.2016r. do godziny 13:00. Godziny pracy
Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 – 14:30.
3.

Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowana na adres Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chełmku (ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek) oraz opisana w następujący sposób:
„Oferta na dostawę sprzętu medycznego – Aparat USG - dla SGZOZ w Chełmku
ZP- 2/16
Nie otwierać przed dniem 21.07.2016 roku, godz. 13:15”

4.

W przypadku nieodpowiedniego oznaczenia oferty (niezgodnie z opisem ust. 3), konsekwencje pomyłkowego otwarcia
oferty ponosi wyłącznie Wykonawca.
5. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje
termin dostarczenia do zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie
kurierskiej.
6. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez
otwierania.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. W tym celu
przesyła Zamawiającemu treść zmian w kopercie opisanej zgodnie z zapisem pkt 3 niniejszego rozdziału z dopiskiem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone w ten sposób zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził
zmiany i dołączone do jego oferty.
8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania. Podstawą wycofania jest
złożenie pisemnego powiadomienia w kopercie opisanej zgodnie z zapisem pkt 3 niniejszego rozdziału z dopiskiem
„WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawcy, wycofane oferty będą zwracane bez otwierania.
9. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 21.07.2016 roku o godzinie 13:15 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Staicha 1 w Chełmku na Sali Konferencyjnej (w budynku A piętro).
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i
terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach
4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Informacje, o których mowa w art. 86 ust.. 3 i 4 ustawy Pzp zamawiający prześle wykonawcom, którzy nie byli obecni na
sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.
XVI.
1.
2.
3.
4.
5.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca obliczając cenę brutto oferty powinien dokonać szczegółowego wyliczenia w oparciu o parametry
techniczne i wymogi poszczególnych rodzajów sprzętu medycznego opisanych w z zał. nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu
zamówienia)
Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia i powinna
obejmować koszt wykonania całości zamówienia.
Cena oferty winna być ceną kompletną i ostateczną – uwzględniającą wszelkie rabaty i dodatkowe koszty.
Cena oferty powinna być podana z wyszczególnieniem:
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 ceny brutto (cena całkowita), w tym cena netto;
 jednostkowej ceny brutto oferowanego sprzętu
 Łączna cena brutto oferty, w tym cena netto.
Ceny te powinny być podane w formularzu ofertowym liczbowo i słownie.
Cena brutto oferty nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia.

XVII.
1.

WYJAŚNIENIE TREŚCI BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OMYŁEK
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert w wyznaczonym przez siebie terminie. Wszelkie żądania wyjaśnień będą kierowane do
Wykonawcy w sposób określony w rozdziale IX ust. 2 niniejszej SIWZ
2. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień. Niedopuszczalne jest prowadzenie
negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
3. Zamawiający poprawia w ofertach:
3.1. oczywiste omyłki pisarskie;
3.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
a w szczególności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje
się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo
podano ceny za części zamówienia,
- jeżeli cenę za cześć zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, prawidłowo podano
ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie,
przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia wyrażone słownie;
3.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający wyklucza Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp lub art. 90
ust. 3 ustawy Pzp.
4. O odrzuceniu oferty bądź wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany w sposób
określony w rozdziale IX ust. 2 niniejszej SIWZ.
XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
A) cena………..........................................…....90%
B) okres gwarancji …………………………5%
C) termin dostawy ………………………….5%
2. Maksymalna liczba punktów w poszczególnym kryterium równa jest określonej w % wadze tego kryterium. Uzyskana liczba
punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Ocena łączna (S) stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach
w/w kryteriów.
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom będzie się odbywać wg następujących zasad:
ad. A - cena
Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto ocenianego pakietu przedstawionej w formularzu ofertowym;
wartość punktowa kryterium będzie obliczana wg wzoru:

X = (CN /CO ) x 90
CN- najniższa cena zaoferowana w przetargu w ramach danego pakietu
CO - cena rozpatrywanej oferty w ramach danego pakietu
90 – waga kryterium
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Maksymalna wartość punktowa w kryterium cena (X) w poszczególnych pakietach wynosi 90 pkt.
ad. B – okres gwarancji
Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu udzielonej przez Wykonawcę
gwarancji, wyrażonego w miesiącach obejmujący naprawę usterek lub wymianę przedmiotu zamówienia na nowy/e w
przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na wskutek niewłaściwej konstrukcji, użytych materiałów lub wad ukrytych, a
także obowiązkowe przeglądy techniczne jak również zapewnienie aparatu zastępczego.
Oferowany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia w poszczególnych pakietach nie może być krótszy niż 24 miesiące
licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
Zamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał punkty za wydłużenie okresu gwarancji przedmiotu zamówienia
zgodnie z poniższym schematem:
− Gwarancja: 24 miesiące – 1 pkt,
− Gwarancja: 25-36 miesięcy – 5 pkt,
− Gwarancja: powyżej 37 miesięcy – 10 pkt,
Maksymalna wartość punktowa w kryterium okres gwarancji (Y) w poszczególnych pakietach wynosi 10 pkt.
ad. C – termin dostawy
Zamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał punkty za najkrótszy termin dostawy przedmiotu zamówienia
zgodnie z poniższym schematem:
− Dostawa do 1 miesiąca – 1 pkt,
− Dostawa do 2 tygodni – 5 pkt,
− Dostawa do 1 tygodnia – 10 pkt,
Maksymalna wartość punktowa w kryterium termin dostawy (Z) w poszczególnych pakietach wynosi 10 pkt.
ŁĄCZNA OCENA KOŃCOWA (S) stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów, a więc wyliczenie
ostatecznej ilości punktów rozpatrywanej oferty nastąpi wg poniższego wzoru:

S = X + Y +Z
gdzie: S = łączna ocena końcowa
X = punkty za cenę
Y = punkty za okres gwarancji
Z = punkty za termin dostawy
3.
4.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną liczbę punktów
ze wszystkich kryteriów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną

XX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA – UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym
w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu
i rozdziale XIX ust 1 specyfikacji kryterium wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający w sposób określony w rozdziale IX ust. 2 niniejszej SIWZ
zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację,
2) wykonawcach, których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,
4) terminie po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta,
oraz zamieści w/w informacje w formie rozstrzygnięcia na stronie internetowej zamawiającego www.sgzoz.pl
(w zakładce zamówienia publiczne > postępowania powyżej 30 000 euro) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w rozdziale IX ust. 2 niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-cio dniowego terminu, o którym
mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedną oferta.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie
wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeśli jest wymagane), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
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spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.
XXI.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum, zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum).
XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XXIII. WARUNKI UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
1.

Ogólne i szczegółowe warunki umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego określone są w projekcie
umowy stanowiącym załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ
2.
Przyjmuje się, że zapisy umowy niezakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez
zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące projektu umowy, będą rozpatrywane jak dla
całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy.
3.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
a) terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez
Wykonawcę okoliczności od niego niezależnych;
b) przedmiotu dostawy w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem
zaoferowania Zamawiającemu urządzenia o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu
oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawiającego,
c) osób kluczowych dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne od stron
okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne);
d) danych teleadresowych stron zapisanych w umowie;
e) numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
Wszelkie zmiany umowy o zamówienie publiczne wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie, przepisach wykonawczych oraz
SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
2.
Przesłanki i zasady wnoszenia odwołania określa art.180 Ustawy Pzp.
XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy wykonawcze do niej.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
3. Informacje dotyczące rozliczeń: Wszystkie rozliczenia prowadzone pomiędzy wykonawcą a zamawiającym rozliczane
będą wyłącznie w złotych polskich, a termin płatności wynosić będzie min. 30 dni.
XXVI. Załączniki
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 5
– Projekt Umowy
Załącznik nr 6
- Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 7
- Oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne
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Załącznik nr 1 do SIWZ
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Formularz ofertowy
1.

Nazwa i adres Oferenta:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
tel./fax: ………………………………………………..…
e-mail: …………………………………………………….
2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ZP – 2/16 na dostawę sprzętu medycznego – Aparat USG dla
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, oferuje/my* realizację niniejszej dostawy na podanych
niżej warunkach:
Wartość brutto:................................................................................................................................zł
słownie: ............................................................................................................................................................
w tym wartość netto:..........................................................................................................................zł
słownie: .............................................................................................................................................................
Cena jednostkowa brutto: …………………….. zł
Oferowany okres gwarancji: ……… miesięcy (min 24 miesiące)
Termin realizacji zamówienia: ………………..
( max 31 sierpnia 2016r.)
Oferujemy termin płatności za zrealizowane dostawy............ dni /min 30 dni /.
3. Oświadczam, że ceny brutto podane w pkt 2 niniejszego formularza ofertowego zawierają wszystkie koszty wykonania
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami określonymi w SIWZ oraz zobowiązujemy się do ich
stosowania i ścisłego przestrzegania oraz akceptujemy je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania niniejszej oferty.
6. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy (zał. nr 5 do siwz), został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tych warunkach.
7. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
8. Oświadczam, że:
- nie należę/my* do żadnej grupy kapitałowej*
- należę/my* do następującej grupy kapitałowej ………………………….. i w załączeniu do oferty składam/y* listę
podmiotów należących do tej grupy*.
(* - niepotrzebne skreślić)
9. Oświadczam, że złożone przeze mnie/przez nas* dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.
10. Przedmiot zamówienia realizować będę/będziemy* ………………………………………………… (Sami/przy udziale
podwykonawcy). Podwykonawca będzie zrealizować następującą część
zamówienia: .........................................................................................................................................................................................
........ (jeżeli dotyczy).
W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam/y* za ich pracę jak za swoją własną.
11. Oferta została złożona na …………….. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych i podpisanych.
12. Niniejszym oświadczam/y*, iż osobą/ami* upoważnioną/ymi* do reprezentacji Wykonawcy
jest/są*: ...................................................................................................................................................... zgodnie
z ........................................................ /wpisać odpowiedni dokument/ załączonym do oferty.
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13. Niniejszym informuję/informujemy*, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od....... do …stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
ogólnodostępne. Część oferty została utajniona na podstawie …………………………………………………………………
……………………………………………………………………(jeżeli dotyczy).
W załączeniu przedstawiam dokument wykazujący, iż w/w zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a więc spełniają łącznie trzy warunki:
a) mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą;
b) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacę/wpłacimy* w formie:
………………………………….............................
……………………………….. (jeżeli dotyczy)
15. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
a) ...............................................................................................................................
b) ...............................................................................................................................
c) ...............................................................................................................................
d) ..............................................................................................................................
e) ...............................................................................................................................
f) ..........................................................................................................
.
.
.
16. Dane do umowy:
Osoba/y*, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Stanowisko
…………………………………………….
………………………………………………………………….
Osoba/y* odpowiedzialna/e* za realizację umowy ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Stanowisko
…………………………………………….
………………………………………………………………….
Nr telefonu i e-mail:…………………………………………………………………………………..
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Nazwa i adres banku
Nr rachunku
…………………………………………….
………………………………………………………………….

Miejsce i data: ...............................................

__________________________________________
(pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ

____________________________

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego
– Aparat USG dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1
Ja (imię i nazwisko): ..........................................................................................…………………..................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy):
..........................................................................……………….....................................................................…
........................................................................................………………..........................................................
Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.):
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4.

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejsce i data: ...............................................

* niepotrzebne skreślić

__________________________________________
(pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
medycznego – Aparat USG dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul.
Staicha 1

Ja (imię i nazwisko):
................................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy):
............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
oświadczam, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2) – 11) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.).

Miejsce i data: ...............................................

* niepotrzebne skreślić

__________________________________________
(pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY Nr …/16/ZP
Zawarta w dniu ……………………. w Chełmku, w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą,
pomiędzy:
Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmku, z siedzibą w Chełmku przy ul. Staicha 1, 32-660
Chełmek, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003229, NIP 5491996766, REGON 357007652, reprezentowanym przez:
Katarzynę Siata - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,

a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§1
1.

Na warunkach określonych niniejszą umową, Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje …………………….………
…………………………………………………, zwany dalej przedmiotem zamówienia.
Parametry techniczne przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się również do dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez
Zamawiającego oraz do przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi przedmiotu
zamówienia w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że będzie udzielał dalszej pomocy w zakresie
obsługi przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym .

3.

Umowa zostanie zrealizowana niezwłocznie, najpóźniej jednak do ………………….. (max: 31 sierpnia 2016r.) O terminie
dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia na własne ryzyko.
§2

1.

Z tytułu sprzedaży przedmiotu umowy w §1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę:
netto: ……….,

brutto …….. (słownie: ……………………………………………………..).

2. Ustalona wartość umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje:


cenę ……………………………………..,



koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,



koszty ubezpieczenia dostawy do czasu oddania przedmiotu umowy do eksploatacji,



koszty za- i rozładunku,



koszty cła, podatku granicznego, jeżeli takie występują,



montaż przedmiotu zamówienia;



uruchomienie przedmiotu umowy oraz szkolenie personelu medycznego i technicznego wskazanego przez
Zamawiającego, w zakresie obsługi sprzętu, które to nastąpią w miejscu wskazanym przez Zamawiającego



koszty serwisu gwarancyjnego.
§3

1.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest nowy, wolny od wad oraz posiada prawem wymagane świadectwa.

2.

Odbiór odbędzie się po sprawdzeniu jakości, ilości przedmiotu zamówienia i przeprowadzeniu szkolenia, w wyniku,
którego zostanie sporządzony przez przedstawicieli obu stron Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający nazwę asortymentu
wraz z numerem katalogowym i ilością.

3.

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy, w przypadku dostawy towaru
wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na tę okoliczność odpowiednią notatkę w Protokole zdawczoodbiorczym. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych dokonać wymiany towaru na
pełnowartościowy, co zostanie odnotowane w w/w protokole.

4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu realizacji przedmiotu umowy (ryzyko utraty, uszkodzenia) do czasu jego
formalnego przyjęcia , to jest podpisania przez strony Protokołu zdawczo-odbiorczego.

5.

Podpisany przez strony Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury Vat.

6.

Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w oparciu
o Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust.2, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń na
podany poniżej rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………

7.

Brak uwag w Protokole zdawczo-odbiorczym, nie pozbawia prawa Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu
nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia
wad.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pełnej instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim.
§4

1.

Ewentualne reklamacje Zamawiającego dotyczące wad przedmiotu zamówienia lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu
składane będą w formie pisemnej lub telefonicznej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż w ciągu 10
dni roboczych.

2.

Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 1 dnia roboczego od chwili jej otrzymania.
Maksymalny czas usunięcia usterek i wykonania napraw przedmiotu zamówienia wynosi do 3 dni roboczych, licząc od
chwili przyjęcia zgłoszenia.

3.

Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 2 zostanie potraktowane tak, jak nie wykonanie dostawy.
§5
Gwarancja

1.

Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego.

2.

W okresie ….. miesięcznej gwarancji udzielonej przez Wykonawcę ciężar i koszt realizacji wszystkich procedur
gwarancyjnych, w tym np. serwisu, spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z warunkami gwarancji i serwisu określonymi w
Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

3.

W okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnych napraw przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1
ust. 1 lub wymieni go na nowy, w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na wskutek niewłaściwej konstrukcji,
użytych materiałów lub wad ukrytych oraz zapewni aparat zastępczy na czas dokonywanych napraw.

4.

Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego czasem naprawy.

5.

Warunki gwarancji określone w niniejszej umowie są nadrzędne nad postanowieniami określonymi w karcie gwarancyjnej.

6.

O stwierdzeniu wady, usterki lub awarii przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę w trybie określonym w §4.

7.

Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w budynku Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia
wady, usterki, awarii.

8.

W przypadku kiedy usunięcie wady, usterki, awarii i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub
podzespołów, Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia.

9.

W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia lub
naprawy wynikającej z wad ukrytych, Wykonawca wymieni ten element na nowy wolny od wad.
§6

1.

W razie nieterminowego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 3%
łącznej kwoty określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie
wskazanym w §1 ust. 3.

2.

W przypadku realizacji umowy o 30 dni od daty, której mowa w §1 ust. 3, Zamawiający może od umowy odstąpić,
naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 20% łącznej kwoty określonej w §2 ust. 1, niezależnie od kary umownej
naliczonej na podstawie ust. 1.

3.

W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający
może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 1% łącznej ceny określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień
kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminach określonych w zał. nr 1, stanowiącym integralną część
niniejszej umowy.

4.

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.

W przypadku opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu zapłaty, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
§7

1. Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją umowy nie wymienione w umowie obciążają Wykonawcę.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru dostawcy,
z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
a)

terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez
Wykonawcę okoliczności od niego niezależnych;

b)

przedmiotu dostawy w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem
zaoferowania Zamawiającemu urządzenia o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu
oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne
dla Zamawiającego,

c)

osób kluczowych dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne od stron okoliczności
(tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne);

d)

danych teleadresowych stron zapisanych w umowie;

e)

numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.

§9
Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej

2.

zgody Zamawiającego.
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody
wyrażonej na piśmie.

§10
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

1.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

2.

Załączniki stanowią integralną część umowy:

3.

a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia „Zestawienie Parametrów i Warunków Wymaganych oraz Warunki
gwarancji i serwisu ”.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym z każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 6 do SIWZ

____________________________
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT
GŁÓWNYCH DOSTAW

Lp

Nazwa i adres jednostki

Opis zrealizowanej dostawy

Daty wykonania

Całkowita wartość
zamówienia

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, ze w/w dostawy zostały wykonane należycie .
Dowodami do wykazu dostaw są poświadczenia o należytym wykonaniu zamówienia (referencje lub inne
posiadane przez wykonawcę dokumenty, z których wynika, ze dostawa została wykonana należycie),
a w przypadku dostaw nadal wykonywanych lub ciągłych w/w poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy.

Miejsce i data: ...............................................

__________________________________________
(pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ
_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ZP – 2/16 na
dostawę sprzętu medycznego – Aparat USG dla SGZOZ w Chełmku
Ja (imię i nazwisko):
................................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy):
............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
oświadczam, że nie zalegam/y* z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne.

Miejsce i data: ...............................................

* niepotrzebne skreślić

__________________________________________
(pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

