
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 
- 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kępnie  
ul. Szpitalna 7  
63-600 Kępno 
 

strona: www.szpital.kepno.pl   

adres e-mail: przetargi@szpital.kepno.pl 

 

 

przedmiot zamówienia: dostawa 

Dostawa 16- rzędowego TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO 
dla  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w  Kępnie 

stadium opracowania: 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
 
specyfikacja niniejsza zawiera: 

Lp. Oznaczenie 

Części 

Nazwa Części 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

 
                                                                                 Zatwierdzam:  
                                                                                 Jakub Krawczyk - Dyrektor 
 

 

Kępno 15 października 2018 roku 
 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 
 
 

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

Spis treści: 

1. Nazwa i adres Zamawiającego ............................................................................................4 

2. Tryb udzielania zamówienia ...............................................................................................4 

3. Opis przedmiotu zamówienia ..............................................................................................4 

4. Oferty częściowe, zamówienia „uzupełniające”, aukcja elektroniczna.................................5 

6. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu .............................................................................5 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej ..........................................................5 

8. Termin wykonania zamówienia ..........................................................................................5 

11. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia ...................................................................................................................7 

12. Wymagania dotyczące wadium ....................................................................................... 13 

13.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy .......................... 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. ...................................... 15 

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego .............................................................................................. 15 

15. Opis sposobu przygotowania oferty ................................................................................ 15 

16. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu ............... 17 

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty ......................................................................... 17 

18. Miejsce i termin otwarcia ofert ....................................................................................... 18 

19. Tryb otwarcia ofert ......................................................................................................... 18 

20. Zwrot oferty bez otwierania ............................................................................................ 19 

21. Termin związania ofertą ................................................................................................. 19 

22. Opis sposobu obliczenia ceny ......................................................................................... 19 

23. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert ........................................... 20 

2) za kryterium „Jakość – technologia” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikająca z działania: ......................................................... 20 

Za kryterium „Jakość – technologia” oferta może uzyskać maksymalnie 225 punktów. ........ 20 

Szczegółowa punktacja ocenianych parametrów technicznych została opisana  w załączniku 

nr 1 A do Siwz – „Wykaz parametrów technicznych”. ................................................. 20 

24. Tryb oceny ofert ............................................................................................................. 20 

25. Odrzucenie oferty ........................................................................................................... 21 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 
 
 
26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania................................................... 21 

27. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .................................................. 22 

28. Unieważnienie postępowania .......................................................................................... 23 

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy ............................ 24 

30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcą .............................................................................. 26 

31.  Podwykonawstwo .......................................................................................................... 26 

32. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach ............................................................. 26 

33.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.................................................................................................................. 27 

34. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. .......................................................................... 27 

35. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO .......................................................................... 27 

36. Wykaz załączników do niniejszych IDW ........................................................................ 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 
 
 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
ul.  Szpitalna  7    
63 – 600  Kępno 
NIP 619-18-27-089; REGON 000308548; 
www.szpital.kepno.pl   
adres e-mail: przetargi@szpital.kepno.pl 
Tel. +48 62 782 73 00, +48 62 782 74 00 
Fax +48 62 782 74 01 
 
 
2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579z 

późn. zm.) – zwanej dalej także „ustawą Pzp”, z zachowaniem zasad w ustawie określonych. 

W postępowaniu może mieć zastosowanie procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, 

tzw. „procedura odwrócona”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, montaż i uruchomienie Tomografu 

Komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń i przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń 

personelu. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) dostawę min. 16 rzędowego tomografu komputerowego wraz ze stacją diagnostyczną 

oraz wstrzykiwaczem kontrastu – 1 szt. 

b) instalację tomografu w istniejących pomieszczeniach Pracowni Tomografii 

Komputerowej Szpitala w Kępnie (w załączeniu szkic pomieszczeń Pracowni), 

c) szkolenia w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń dla personelu Zamawiającego, 

d) adaptację pracowni tomografii komputerowej, która obejmuje: 

– wymianę wykładziny podłogowej na całej powierzchni Pracowni Tomografii 

Komputerowej, na wykładzinę typu PCV TARKET wraz z gruntownym 

przygotowaniem podłoża zapewniającym długoletnią i bezproblemową eksploatację 

podłogi, 

– malowanie wszystkich pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej 

– zabezpieczenie drogi transportu; 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 
 
 

– dostawę stółu / biurka dla konsoli tomografu w sterowni; 

– wykonanie projektu ochrony radiologicznej. 

Uwaga 

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na Dostawę 16- rzędowego TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO dla 
Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Kępnie, w przypadku nie 
przyznania środków w ramach kredytu bankowego, które miały być przeznaczone na 
sifnasowanie zamówienia w części. 
 

3) Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Urządzenia do tomografii - 33 11 50 00 - 9  

4. Oferty częściowe, zamówienia „uzupełniające”, aukcja elektroniczna 

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

b) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.  

c) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

5. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

 

6. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu  

o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp. 

 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej. 

 

8. Termin wykonania zamówienia 

1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1)  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, 
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2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, 

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy tomografu 

komputerowego. 

10. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2)  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20, ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 
 
 
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  

z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 

1 i 8 ustawy Pzp.  

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia i wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia 

1) W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu  

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

2) Oświadczenia, o których mowa w punkcie 11.1) SIWZ Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 

podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/WE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. 

Jednolity dokument w wersji edytowalnej jest dostępny na stronie Zamawiającego w miejscu 

zamieszczenia niniejszej SIWZ. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α części IV 

formularza ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-

zamowienia dostępne są: 

a) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

b) Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD, 

c) edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), 

elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenia muszą dotyczyć każdego z Wykonawców 

i winny być złożone przez każdego z nich odrębnie. 

4) W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci 

elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających 

ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu 

JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy 

JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

5) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, 

jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. 

CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email: 

przetargi@szpital.kepno.pl.  

6) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.  

7) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać  

z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym  

z ww. formatów.  

8) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego 

JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie Pzp.  

9) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ należy zaszyfrować i opatrzyć, hasłem 

dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 

oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub 

skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i 

Smart Sign) lub komercyjnych.  

10) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej 

w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje 

dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym 

programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  

11) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby 
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dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści 

przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ 

dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację 

Wykonawcy.  

12) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 

zawierającej JEDZ.  

13) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej 

JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.  

14) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na 

wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga 

szyfrowania tego dokumentu.  

 

15)  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1. 

16) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

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

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (w przypadku wspólnego ubiegania 

się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w 

informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich 

odrębnie). 

17) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

- wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wykonane 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
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przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

b) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: 

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu;    

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców  

i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. 

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców  

i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. 

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie; 

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności; 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. 

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. 

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. 

c) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego: 

- aktualnych certyfikatów i / lub deklaracji potwierdzających spełnienie odpowiednich dla 

wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. 

Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego 

znakiem zgodności CE.  

- certyfikatu/Świadectwa dopuszczenia do użytkowania na terenie RP. 

- dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia opisu 

zawierającego szczegółowe dane zaproponowanego przedmiotu zamówienia w języku 

polskim, który umożliwi potwierdzenie oceny spełniania przez zaoferowany przedmiot 

zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1A do SIWZ 

parametrów, w postaci folderów, katalogów, ulotek informacyjnych lub innych 

dokumentów o jakich mowa w § 13 ust. 1 p. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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18) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.17.b) IDW - 

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania,  

potwierdzające odpowiednio, że: 

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

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

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp. 

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

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

11.17.b) tiret 3 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

20) Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, na każdym etapie postępowania 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.  
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21) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 
 
22) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 
 
23) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 

12. Wymagania dotyczące wadium 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  

80 000,00 zł 
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 

 
2.  Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

1. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również 

wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 

2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi 

być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 
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2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, lub 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy”; lub 

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp,  

z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  

o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji  

o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

Zamawiającego:  nr 77 1020 2241 0000 2902 0002 7268;  

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.  

5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które  

w oznaczonym terminie składania ofert znajdować się będzie na rachunku 

Zamawiającego. 

6. Wadium wnoszone w jednej z form opisanych w pkt. 12.2.2)-5) IDW należy złożyć 

w oryginale, na adres podany do składania ofert najpóźniej w terminie składania ofert, 

zgodnie z pkt. 15.1 IDW, w osobnej kopercie oznaczonej według zapisów pkt. 17.3 IDW, 

z dopiskiem „WADIUM”.  

7. Za skuteczne wniesienie wadium w jednej z form opisanych w pkt. 12.2.2)-5) IDW 

Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie składania Ofert znajdować się 

będzie w siedzibie Zamawiającego. 

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy 

Pzp. 
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13.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego 

1.  Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w 

PLN. 

2.  Cena (brutto) oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres 

zamówienia. 

15. Opis sposobu przygotowania oferty 

1.  Wymagania podstawowe: 

1) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań 

przez Wykonawcę; 

2) Oferta, oraz załączone do oferty oświadczenia i dokumenty w formie oryginałów 

muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą 

dodatkowo posiadać klauzulę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzoną podpisem 

osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy; 

3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo 

musi być załączone do oferty w oryginale lub jego kopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza; 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu, do oferty 

należy załączyć stosowne upoważnienie dla Lidera, wystawione przez każdego z 

Wykonawców występujących w takiej organizacji. Zasady potwierdzenia 

wiarygodności takich upoważnień, obowiązują tak jak dla Wykonawcy. Ofertę 

podpisać mogą osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub pełnomocnik konsorcjum w 

imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

5) Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis czytelny lub podpis nieczytelny  

z pieczątką imienną; 

6) Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę; 
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7) Załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 

wraz z ich tłumaczeniem na język polski; 

8) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania należy wraz z dokumentem (pismem) 

wykazującym, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

dołączyć do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej 

odłączenie i opatrzyć klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) – nie udostępniać”  

z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty;  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

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 tajemnicę przedsiębiorstwa (tzn. wykazał 

spełnienie wszystkich przesłanek wyszczególnionych w art. 11 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji).  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących: nazwy (firmy) oraz adresu 

wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

9) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej 

oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP; 

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp. 

2.  Forma oferty. 

1) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed 

wyznaczonym terminem otwarcia ofert; 

2) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę; 

3.  Zawartość oferty. 
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Do Oferty należy załączyć wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia, kompletna 

oferta winna zawierać: 

1) formularz Oferty, sporządzony według treści wzoru Załącznika nr 1 do niniejszej 

IDW, 

2) uzupełniony załącznik nr 1A - Wykaz parametrów technicznych,  

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia sporządzone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia 

4. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 

lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert. 

5. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu  

i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty 

zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku 

złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem 

„zmiana nr .....”. 

6. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. 

Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 

16. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 

Wyjaśnianie oraz zmiany treści SIWZ mogą być dokonywane w trybie i na zasadach 

określonych w art. 38 Ustawy Pzp. 

 

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty  

1.   Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016  

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  

z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
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2.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, ul Szpitalna 7 63-600 Kępno, sekretariat – I piętro – budynek 

administracji, w nieprzekraczalnym terminie:  

 

do dnia  

 

26.11.2018 

 

do godz.  

 

10:00 

 

3.  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco: 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Szpitalna 7 
63-600 Kępno 

Oferta w postępowaniu pn.:  

Dostawa 16- rzędowego TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO 
dla  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w  Kępnie 

Nie otwierać przed dniem: 26.11.2018 r. przed godz. 10:10. 

 

18. Miejsce i termin otwarcia ofert  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno, w terminie: 

w dniu 26.11.2018r. o godz.  10:10 

 

19. Tryb otwarcia ofert 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Koperty oznakowane napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert  

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.  

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
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2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

20. Zwrot oferty bez otwierania 

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 

21. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

22. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty winna być obliczona przez wykonawcę jako jedyne i całkowite 

wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT) należne wykonawcy za realizację 

danego Pakietu przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy.  

2. Cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, tj. koszt sprzedaży, koszt transportu krajowego, ubezpieczenie towaru, 

podatek VAT, koszty uzyskania wymaganych odpowiednimi przepisami certyfikatów, 

zezwoleń i dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w części II 

niniejszej    SIWZ - wzór umowy.  

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
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(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany ceny. 

        

23. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.  

2. Zamawiajacy oceni Oferty, w oparciu o nastepujace kryteria oceny ofert:  

Cena (brutto) –  60%  

Jakość – technologia – 40% 

3. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.  

Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 

1) za kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

Liczba punktów 
 za kryterium 

„Cena” 

Najniższa cena brutto   
x 60 

Cena brutto oferty badanej  

 

2) za kryterium „Jakość – technologia” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikająca z działania: 

 
Liczba punktów 

 za kryterium 
„Jakość- 

technologia” 

Liczba punktów oferty badanej   

x 40 
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów  

 
Za kryterium „Jakość – technologia” oferta może uzyskać maksymalnie 225 punktów. 

Szczegółowa punktacja ocenianych parametrów technicznych została opisana  

w załączniku nr 1 A do Siwz – „Wykaz parametrów technicznych”.  

 

24. Tryb oceny ofert  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej Oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz,  
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z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

2. Zamawiający poprawi w Ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności Ofery z treścią SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści Oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona. 

3. Ocena zgodności Oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 

podstawie analizy pełnomocnictw, dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł 

w niej z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp. 

4. Zamawiający, w toku oceny Oferty, zastrzega sobie prawo sprawdzania wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawcę pełnomocnictw, dokumentów, oświadczeń, 

wykazów, danych i informacji.  

 

25. Odrzucenie oferty 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp.  

2. Zamawiający uzna Ofertę za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp.  

3. Informacje o Ofetach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 

którzy złożyli Oferty zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp. 

 

26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ i zapisach Ustawy Pzp. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
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3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze Oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w ppkt 2.1 i 2.4 niniejszego punktu na stronie interentowej oraz  

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 

27. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wzór umowy stanowi część II SIWZ. 

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby 

Zamawiającego celem podpisania umowy. 

3. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed 

podpisaniem Umowy przedłoży: 

1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod 

umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu 

składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru lub centralnej 

ewidencji); 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację niniejszego 

zamówienia zobowiązani będą do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być 

zawarta na czas trwania zamówienia i termin gwarancji. Niezwłocznie, po 

zawiadomieniu o wyborze Oferty, ale co najmniej na 2 dni przed terminem podpisaniem 

Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą 

formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy 

realizacji Umowy, w oryginale. 

5. Umowa, o której mowa wyżej, musi być podpisana przez upełnomocnionych 

przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających Ofertę wspólną. W umowie tej 

Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 
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Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności 

od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 

Wykonawców wspólnie realizujących Umowę. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Zgodnie z treścią art. 139 i 140 Ustawy Pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagać będą formy pisemnej w 

postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, 

3) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp 

nie stanowią inaczej, 

4) będzie jawna i podlegać będzie udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej, 

5) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy będzie tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w Ofercie, 

6) będzie zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ, 

7) podlegać będzie unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

8. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z treścią art. 144 

ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do 

treści Oferty Wykonawcy, na podstawie warunków szczegółowo opisanych w II Części 

SIWZ - Wzór Umowy. 

9. Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialnośc za wykonanie Umowy. 

11. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy regulują zapisy części II niniejszej SIWZ - 

Wzór Umowy. 

 

28. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a. Ustawy Pzp. 
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2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a)   ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania Ofert), 

b)   złożyli Oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania Ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1.   W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

2.  Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Ustawy. 

3.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

4.  Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie. 

5.  W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego, 

- opisu przedmiotu zamówienia, 

- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

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

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub  

w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
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weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lun równoważnego 

środka, spełniającego wymagania tego rodzaju. 

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. 

8.  Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

Odwołanie wnosi się:  

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie, albo 

b) w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej 

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

11.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 

jeżeli przepisy rozdziału 3 Skarga do sądu ustawy Pzp, nie stanowią inaczej. 

12. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego 

wniesieniem. 

13.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 

sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

14.  Pozostałe zapisy dotyczące skargi do sądu zawarte są w Dziale VI Rozdział 3 Skarga do 

sądu Ustawy Pzp. 
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30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcą 

1.  W postępowaniu obowiązuje forma pisemna. Zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują sobie: 

       - pisemnie,  

       - faksem, na nr 62 78 27 401 

       - drogą elektroniczną na adres email: przetargi@szpital.kepno.pl  

       Wyżej wymienione dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu 

dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to 

wyłącznie wniosków o wyjaśnienie SIWZ). 

2.   Zastrzeżona powyżej w pkt. 1 forma faksu lub drogi elektronicznej nie dotyczy ofert wraz  

z wymaganymi dokumentami oraz dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu 

uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

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.  Wykonawcy pisemnie zwracając się do Zamawiającego powinni kierować 

korespondencję na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 

7 63-600 Kępno 

5.  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest 

Pani Anna Bączek, Tel. 62 78 27 345 i Pan Dominik Błażejewski – Tel. 62 78 27 356 

31.  Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom (nie będącymi podmiotami, na którego zasoby powołuje się 

Wykonawca). 

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

zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez Wykonawcę 

firm Podwykonawców.  

 

32. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
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umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

Zamawiający zamieścił wzór umowy - Część II SIWZ, stanowiący jej integralną część. 

 

33.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia 

 
Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy 

Pzp. 

 

34. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie wymaga, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane  

w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

35. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

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

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

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno; 

 kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie – 62 78 25 425.  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę   16 –

rzędowego tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
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trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

36. Wykaz załączników do niniejszych IDW 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 

Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

Załącznik 1 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik 1A Wykaz parametrów technicznych 
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Załącznik 3 Wzór umowy 

Załącznik  4  Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik  5 Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczący wykazania braku przesłanek 
wykluczenia z postępowania 

Załącznik 6 Wzór wykazu dostaw 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszelkie postanowienia 

zawarte w niniejszej SIWZ. 
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Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
na:  

Dostawa 16- rzędowego TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO 
dla  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w  Kępnie 

 
  
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie  
ul. Szpitalna 7  
63-600 Kępno 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Lp. 
Nazwa 

Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres e-mail  ⃰ Nr faksu ⃰ 

   

 

  

⃰ Należy wskazać nr faksu oraz adres e-mail na który Zamawiający będzie przesyłał 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych 

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami,  

3) oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę z należnym podatkiem 
od towarów i usług:   

- dostawa tomografu: cena netto: ..............................................………………PLN 

 (słownie: ................................................................................................... PLN), 

Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 
 
 

 (słownie: …………………………………………………………………….PLN) 

- adaptacja pracowni tomografii komputerowej: cena netto: 

..............................................………………PLN 

 (słownie: ................................................................................................... PLN), 

Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN 

 (słownie: …………………………………………………………………….PLN) 

 

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa 

polskiego dotyczącymi stawek VAT. 

4) Infromujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od twarów i usług,  

 
(należy wskazać lub wpisać nie dotyczy) 

Dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
– mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 

o podatku 
od towarów i usług, 

– importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,  
       6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ (w tym 
formę rozliczania), 

 7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

  8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]1,  

  9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

  10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 zpóźn. zm.), żadne z informacji zawartych 
w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

                                                
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

Lp. Nazwa towaru/usługi Wartość towaru/usługi netto  
(bez podatku VAT) 
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nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania1: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  
od do 

1)    

2)    

 
Uwaga: w razie wykazania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
Wykonawca zgodnie z art. 8, ust. 3 ustawy Pzp. winien wykazać (w osobnym 
dokumencie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

5. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]1:  

Lp. Nazwa części zamówienia Firma (Nazwa) Podwykonawcy 

1)   

2)   

 

6. Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (DZ. U. z 2016r. poz. 1829), jesteśmy: 

- mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem  
- średnim przedsiębiorstwem1 

- dużym przedsiębiorstwem1 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

8. Podpis(y): 

l.p. nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

miejscowo
ść i data 

1)  

 
     

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Dostawa 16- rzędowego TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO 

dla  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w  Kępnie 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Szpitalna 7 
63-600 Kępno 
 

2. WYKONAWCA: 
       

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
1   

 
 

Ja, niżej podpisany, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na 
dostawę 

 
 pn.   

Dostawa 16- rzędowego TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO 
dla  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w  Kępnie 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz w związku z informacją 
opublikowaną przez Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 na stronie internetowej 
oświadczam, że nie należę / należę* do grupy kapitałowej z Wykonawcami wskazanymi 
przez Zamawiającego jako ci, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** 

Lp.  Nazwa podmiotu Adres 

1   

2   

….   

 
* niepotrzebne skreślić 
**wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który 
złożył ofertę w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może w takim 
przypadku przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 

 
Przez grupę kapitałową - należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 
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również tego przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, i 1634 ze zm.). 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być 
złożona przez każdego z nich odrębnie. 
 
Osoba składająca informację świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej  
z art. 297 Kodeksu Karnego. 
 
3. Podpis(y): 

l.p. nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

miejscowo
ść i data 

1)    
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Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego wykazania braku 

przesłanek wykluczenia z postępowania 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE WYKAZANIA BRAKU 
PRZESLANEDO DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Dostawa 16- rzędowego TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO 

dla  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w  Kępnie 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Szpitalna 7 
63-600 Kępno 
 

2. WYKONAWCA: 
      

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
1   

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. „Dostawa 16- rzędowego TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO dla  Samodzielnego 
Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Kępnie”, oświadczam/y, że: 

1) wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne; 

2) wobec Wykonawcy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

3) Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1785, ze  zm.). 

 
 

3. Podpis(y): 
l.p. nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

miejscowo
ść i data 

1)    
 
 
 

   

 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 
 
 
Załącznik nr 6 – Wzór Wykazu dostaw 

 
WYKAZ DOSTAW 

 
Dostawa 16- rzędowego TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO 

dla  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w  Kępnie 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Szpitalna 7 
63-600 Kępno 
 

2. WYKONAWCA: 
      

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
1   

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. „Dostawa 16- rzędowego TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO dla  Samodzielnego 
Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Kępnie”, oświadczam(y), że: 
Wykonałem następujące główne dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

Lp. 

 
nazwa zamówienia 

*Przedmiot dostawy 
(krótki opis z podaniem parametrów 

wykonanej dostawy) 
 

 
wartość 
(netto) 

dostawy 

daty 
wykonania 
(od …do..) 

podmiot, na rzecz 
których dostawa 
została wykonana 

 (wykazać należycie wykonaną co najmniej co najmniej dwie dostawy tomografu komputerowego) 

..      

..      

*Opis przedmiotu wykonanej dostawy winien zostać sporządzony w sposób umożliwiający jednoznaczne 
stwierdzenie, czy wskazana(e) przez Wykonawcę dostawa(y)  potwierdza(ją) spełnienie opisanego, przez 
Zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu. 
 

 
3. Podpis(y): 

l.p. nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

miejscowo
ść i data 

1)    
 
 
 

   

 


