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I .  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MIĘDZYCHODZIE 

ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód 
NIP 595-13-40-382    Regon 000310249 

Strona internetowa: www.spzoz-miedzychod.com.pl 
               e-mail: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl 

 
Rachunek bankowy: Pekao  S.A. I/O Międzychód   13 1240 3565 1111 0000 4441 6571 
 
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp., tj. powyżej 221.000,00 euro, na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

2. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        
(j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwaną  w dalszej części  ustawą Pzp. 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej. 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 26 lipca 2016r (Dz. U. z 2016r. poz.1126). 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2254). 

6. Ustawa o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2004r. (Dz. U.  z 2014r. poz. 915). 
7. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. 
8. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ. 
 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA      
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO MEDYCZNEGO 
LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW 

 
Przez sukcesywną dostawę odczynników dla laboratorium medycznego z dzierżawą analizatorów Zamawiający rozumie 
cykliczną dostawę odczynników do badań laboratoryjnych w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami składanymi 
przez Zamawiającego oraz oddanie do używania Zamawiającemu przez Wykonawcę odpowiednich analizatorów w okresie 
trwania umowy. W/w analizatory winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 22.12.2018r. 
Parametry graniczne analizatorów/odczynników Zamawiający określił w załączniku nr 3a do SIWZ. 
 
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 18 pakietów. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ 
 
Wykonawca może składać ofertę na poszczególne pakiety, przy czym dany pakiet musi być oferowany w całości,                      
brak którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej.  
Każdy z pakietów będzie oceniany osobno, co oznacza, iż postępowanie przetargowe na każdy pakiet może                                
być rozstrzygnięte na korzyść innego Wykonawcy. 
Przedmiot zamówienia wymieniony w pakietach 1 – 17 będzie dostarczany przez okres 36 miesięcy do dnia 31.12.2021r, 
natomiast pakiet nr 18 przez okres 24 miesięcy do dnia 31.12.2020r.  
Wynajmujący/Wykonawca dostarczy Najemcy/Zamawiający i zainstaluje na własny koszt Przedmiot najmu w Medycznym 
Laboratorium Diagnostycznym Najemcy najpóźniej w terminie do dnia 22.12.2018r. Wynajmujący w w/w terminie 
dostarczy Przedmiot najmu oraz wszystkie elementy niezbędne do jego prawidłowej pracy. Wynajmujący podłączy na 
własny koszt Przedmiot najmu do sieci  informatycznej  funkcjonującej w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, do 
systemu KS-SOLAB KAMSOFT, w terminie najpóźniej do dnia 31.12.2018r. od uruchomienia Przedmiotu najmu. 
Wykonawca na własny koszt przeprowadzi szkolenia personelu w zakresie obsługi w/w analizatora. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny, a jej wybór zostanie 
zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ Międzychód. 
 
Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku                            
w godzinach 8:00 do 14:00 do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ Międzychód w terminie realizacji – 
zaoferowanym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - licząc od dnia otrzymania faksem 
pisemnego zamówienia. 
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Wymagania Zamawiającego: 
1) Oferowane odczynniki do badań laboratoryjnych muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie                           

z obowiązującymi przepisami prawa. Oferowane odczynniki do badań laboratoryjnych muszą posiadać stosowne 
świadectwa jakości lub świadectwa dopuszczenia do obrotu w lecznictwie szpitalnym, lub świadectwa rejestracji,                 
lub świadectwa dopuszczenia  do stosowania, lub pozytywną opinię o wyrobie medycznym albo znak CE i został 
zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów. 

2) Każde opakowanie oferowanych odczynników do badań laboratoryjnych winno być zaopatrzone w etykietę handlową, 
sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie wymagane informacje. Na każdym jednostkowym 
opakowaniu przedmiotu zamówienia winien być podany numer serii, data produkcji i data ważności. Daty ważności 
produktów Wykonawca określa w Formularzu asortymentowo-cenowym pod każdym pakietem (jeśli termin będzie 
krótszy towar będzie zwracany do Wykonawcy na jego koszt). 

3) Do każdego z oferowanych odczynników do badań laboratoryjnych wymagana jest KARTA CHARAKTERYSTYKI, 
którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w przypadku wyboru jego oferty i zaktualizować ją 
każdorazowo po zmianie. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia (w formie papierowej lub elektronicznej) 
przez Wykonawcę kart  charakterystyki na każde wezwanie Zamawiającego. 

4) Na każdym etapie postępowania przetargowego Zamawiający może zażądać od  ubiegającego się o zamówienie 
dodatkowych informacji wyjaśniających w formie ulotek, instrukcji obsługi, itp. 

5) Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ powinien zawierać w ujęciu tabelarycznym 
takie dane jak: nr katalogowy, nazwę handlową, producenta odczynników laboratoryjnych, cenę netto pojedynczego 
opakowania, cenę brutto pojedynczego opakowania, wielkość opakowania, metodę oznaczania/rodzaj oznaczania, 
wartość netto, wartość brutto. 

 
Podane ilości odczynników do badań laboratoryjnych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3 
do SIWZ są ilościami szacunkowymi. Wykonawca wyceniając swoją ofertę zmieniając wielkość opakowania jednostkowego 
winien zaokrąglać ilości do pełnych opakowań w górę. W przypadku zakupu mniejszych ilości od podanych                                  
w poszczególnych pakietach Wykonawca nie będzie rościł prawa do konieczności wykupu pozostałej części. 
 

W celu osiągnięcia najkorzystniejszej ceny, dopuszczalna jest zmiana wielkości opakowań odczynników do badań 
laboratoryjnych –  jednocześnie Wykonawca wyceniając swoją ofertę winien zaokrąglać ilości do pełnych opakowań                   
„w górę”  (wyjątkiem są pozycje opisane w formularzu – asortymentowo cenowym   *we wskazanej pojemności oraz *nie 
zamieniać). 
 

Dopuszczalna jest zmiana wielkości opakowań odczynników do badań laboratoryjnych w celu osiągnięcia najkorzystniejszej 
ceny bez naruszania sumarycznej ilości w/w odczynników do badań laboratoryjnych. 
 
 
GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne 
 
38434500-1 – Analizatory biochemiczny ; 38434570-2 – Analizatory hematologiczne ; 38434560-9 – Analizatory chemiczne 
38434580-5 – Analizator testów immunologicznych 
 
2. Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych. Liczba części 18.  

Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 
 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu),              
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 
11. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 
12. Zamawiający skorzysta z procedury odwróconej (art. 24aa ustawy Pzp) dla prowadzonego postępowania. 

 
13. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
 



   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych                      

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul. Szpitalna 10 4 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA        
 
Zamówienie w ramach umowy realizowane będzie w okresie od dnia 01.01.2019r.  do dnia 31.12.2021r., tj. 36 miesiące  
od dnia wejścia umowy w życie na pakiety od nr 1 do 17, natomiast na pakiet nr 18 umowa będzie realizowana                        
w okresie od dnia 01.01.2019r.  do dnia 31.12.2020r., tj. 24 miesiące  od dnia wejścia umowy w życie. 
 
V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 
1) Spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika                           
to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia: 

        - załącznik nr 2 do SIWZ (JEDZ), 
b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie: 
 – załącznik nr 2 do SIWZ (JEDZ), 

c)  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia: 
 – załącznik nr 2 do SIWZ (JEDZ), 
-  załącznik nr 5 do SIWZ (wykaz wykonanych dostaw). 

W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp tj. posługiwania się w celu 
wykazania spełnienia warunku cudzymi zasobami Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia tym zakresie. 

2) Nie podlegają wykluczeniu. 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia                          
w oparciu  o oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ (JEDZ) oraz załącznik nr 2a do SIWZ.   

2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych                    
do wykonania zamówienia lub zasobach ekonomicznych i zdolnościach finansowych innych podmiotów,                      
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawców niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu świadczącego                                  
o odpowiedzialności solidarnej Wykonawcy i podmiotu, na którego zasoby ekonomiczne i finansowe powołuje się. 

 

3. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do ich zasobów zamawiający żąda dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia. 

 
VI     PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 
 
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r.  – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
poz. 978, z późniejszymi zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku                      
w trybie art. 366ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (dz. U. z 2015r. Poz. 233,                                 
z późniejszymi zmianami.); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności 
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1pkt. 2-4 ustawy PZP z: 
a. zamawiającym, 
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c. członkami komisji przetargowej, 
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d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP – chyba, ze jest możliwe 
zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy                      
z udziału w postepowaniu 

d) który, z przyczyn leżących po stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawarta z Zamawiającym. O którym mowa                      
w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania 

e) wobec którego wydano ostateczna decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono                        
tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000, 00 złotych. 
 

VII.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
        W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA    
        WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ sporządzonego 
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej (o ile wynika to z odrębnych przepisów), sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub 
zawodowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                           
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 
 

2. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 
 

1) Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza 
zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1, 3 i 3a do SIWZ 
oraz oświadczenie stanowiące  załącznik nr 2a. 

2) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty                                     
np. pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy), 

3) Dowód wniesienia wadium. 
 
 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach                            
w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w pkt 1. 

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

wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  w postępowaniu składa 
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 (art.23a ust. 3                
pkt 1 ustawy Pzp) oraz załącznik nr 2a, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1). 

 
5. Celem potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 
a) 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,   
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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,   
c) 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, 
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,   
d) 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, 
e) wykazu zawierającego należycie wykonane dostawy tożsame  z oferowanym zakresem w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem 
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały lub są wykonywane należycie – wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ –                             
dla  co najmniej dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż wartość asortymentu, na który składowana jest oferta 
(należy dołączyć co najmniej dwa poświadczenia lub referencje). 
f) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie                                  
z obowiązującymi przepisami prawa. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać stosowne świadectwa jakości lub 
świadectwa dopuszczenia do obrotu w lecznictwie szpitalnym, lub świadectwa rejestracji lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, lub pozytywną opinię o wyrobie medycznym albo znak CE i został zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów – lub oświadczenie Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert na zasadach 
określonych w art. 24aa ustawy („procedura odwrócona”). 
 
6. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. pkt 1 i 2 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów 
niezbędnych   do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia                               
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
8. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych: 
 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 5 a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,   
2) Dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.   
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 1), zastępuje się go 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.  Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio. 
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 5 b)-d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie, że: a) nie zalega z opłaceniem 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, a w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenie 
równoważne z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ - zgodne z prawem krajowym siedziby lub miejsca 
zamieszkania  wykonawcy -  oraz składa wskazane oświadczenia w pkt 5 e)-g). 
 
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 ustawy Pzp). Za podmioty występujące 

wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 
ust. 2 ustawy Pzp). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może 
podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę. 

10. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych 
podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa pkt 1 (JEDZ) 
oraz pkt 2 ppkt 1) (załącznik 2a) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                                
o zamówienie. Oświadczenie te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia.   

12. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa               
w pkt 5 a)-f).   

13. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

14. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,                       
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

15. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału                     
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22. 

16. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie                           
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

17. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa                               
w ust. 15, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:   
1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub   
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne                      
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 15. 

 

 
VIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                          
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI 
 
1. Podstawowym sposobem porozumiewania się z Zamawiającym jest korespondencja pisemna przekazywana za pomocą 

poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, przesyłek kurierskich i faksu. 
2. Informacje przesyłane za pomocą faksu uważa się za dostarczone  w terminie, jeśli ich treść dotarła do Strony 

postępowania, (czego potwierdzeniem będzie raport transmisji danych). 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać zapytania, odpowiedzi, wezwania, oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania (odwrotnie faksem). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie faksu 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zapytań, odpowiedzi, wezwań, oświadczeń, wniosków, zawiadomień za pomocą 
poczty elektronicznej. Informacje przesyłane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za dostarczone w terminie, 
jeśli ich treść dotarła do Strony postępowania (czego potwierdzeniem będzie zwrotne potwierdzenie Strony 
postępowania, że dokument otrzymał).  
 

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących przetargu udzielą w godzinach od 800 – 1400  pracownicy Zamawiającego: 
- w sprawach formalno-prawnych 

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej, Daniel Rębacz  tel. 600 970 900, fax. 95 748 27 11 
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza 
e-mail: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 
Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Marlena Kowalak Klejdzińska  tel. 668 151 763  
e-mail: m.kowalak-klejdzinska@spzoz-miedzychod.com.pl 
 
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny 

być kierowane na adres: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl 
6. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy 

przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów 
składających ofertę 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. 

7. 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. 

8. JEDZ należy przesłać na adres email: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl 
 Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, doc, docx. 
 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.  
 Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje 

ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej 
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usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające 
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.  

 Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony 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. 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.  

 Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ 
na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby 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.  

 Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia przeczytania wiadomości zawierającej załącznik                                   
z dokumentem JEDZ.  

 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.  

9. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane na piśmie i wyłącznie na pisemne zapytania Wykonawców. Zapytania 
zgłoszone telefonicznie, faksem lub droga elektroniczną muszą być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ bez ujawniania 
źródła zapytania na stronie internetowej SPZOZ Międzychód, tj.  www.spzoz-miedzychod.com.pl  w zakładce 
Zamówienia Publiczne. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII 
niniejszej SIWZ. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców.  
13. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie zezwalają na jakikolwiek inny kontakt  - zarówno                     

z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym 
rozdziale SIWZ. 

 
IX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Wymagane jest wniesienie wadium zgodnie z at. 45 ustawy Pzp:  

nr części / 
pakietu 

wysokość wadium 
w PLN 

1 241,13 
2 90,45 
3 1.893,93 
4 48,75 
5 4.030,04 
6 249,35 
7 1.015,40 
8 258,75 
9 20.258,93 

10 3.205,63 
11 3.054,13 
12 19.334,60 
13 755,00 
14 103,50 
15 671,83 
16 58,50 
17 5.111,75 
18 12.897,34 

przed upływem terminu składania ofert na konto: 
PEKAO  S.A.  nr  PL 13 1240 3565 1111 0000 4441 6571 
do potwierdzenia kopią dowodu wpłaty. 
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2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem 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 2000r.                     
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. Nr 359  z późn. zm.). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 
1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,                            
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana  jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt. 10. 
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert; 
7. Zamawiający  żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 

pkt.5.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym   przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami  wynikającymi z  umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane,  pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za  przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  w  ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa                 

w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
X.  TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ 
 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                            

z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp) 
2. Wykonawca    samodzielnie    lub    na   wniosek    Zamawiającego   może    przedłużyć    termin  związania   ofertą,            

z  tym  że  Zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą,  
zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o  oznaczony  okres,  nie  dłuższy  
jednak  niż  60  dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 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. 
 

XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawcy składają w formie pisemnej.  
2. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz                                  

z tłumaczeniem na język polski. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. Oferta powinna być napisana czytelnie – trwałą techniką – oraz musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez 
Wykonawcę lub przez upoważnionego przedstawiciela. 

7. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł  zmiany, były 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
9. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, 
które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające takie 
informacje powinny być wydzielone od pozostałych dokumentów. 

10. Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które  będą zaadresowane                       
na Zamawiającego, na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie,                   
64-400 Międzychód, ul. Szpitalna 10 
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Ponadto koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać  
ofertę złożoną po terminie oraz posiadać oznaczenie wg wzoru poniżej: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W MIĘDZYCHODZIE 
ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY – OFERTA 

 
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO 

MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ 
ANALIZATORÓW 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED 21.11.2018r. GODZ. 12:30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
12. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane           

i oznaczone zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta musi być 
dodatkowo oznaczona określeniami “zmiana” lub “wycofanie”. 

13. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

14. Koperty oznaczone dopiskiem „wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności 
postępowania, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane 
 

XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
A. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala do dnia: 
 

21.11.2018r. do godz. 12:00 
adres:     

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzychodzie 

ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód 
 

1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru, na adres 
zamawiającego podany powyżej w  sposób opisany w dziale X. SIWZ.  
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę osobiście otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty  z odnotowaniem 
terminu jej złożenia (dzień i godzina) oraz numeru jakim została oznakowana w korespondencji przychodzącej.                 
W przypadku przesłania oferty pocztą, za termin jej złożenia uznaje się datę i godzinę odbioru przesyłki przez 
Zamawiającego. 

2. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom – zgodnie                   
z art. 84 ust. 2 ustawą Pzp. 
 

B. Oferty zostaną otwarte w dniu: 
 

21.11.2018r. do godz. 12:30 
 
w Sali Konferencyjnej  w siedzibie Zamawiającego. 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 przytoczonej na wstępie ustawy poda kwotę 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy tj. nazwy (firmy) oraz 

adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, warunków płatności zawartych w ofertach itp. 
4. Informacje, o których mowa w art. 86 ust 3 i 4 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie 

internetowej. 
5. 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. Wykonawca  nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
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XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. W Formularzu ofertowym należy podać cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie zadania będącego przedmiotem 

zamówienia, w złotych polskich – załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
3. W cenie brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym 

również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu usługi.  
4. Stawka podatku VAT winna być podana wg stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na dzień 

złożenia oferty. 
5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania 

liczb. 
6. W cenach jednostkowych brutto muszą zawierać się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
7. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen. 
8. Wartość brutto dla poszczególnych pozycji należy obliczyć przez pomnożenie żądanej ilości szt./op., a następnie 

powiększenie tego iloczynu o podatek VAT. 
 
XIV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ                                    
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU  OCENY OFERT 
 
1. Cena przedmiotu zamówienia powinna być rozumiana jako cena w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu  o cenach towarów i usług (Dz.U. poz.915). tj. cena - wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się 
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty: 
a)   złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 
b) które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

 
3.      Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

 
CENA – 60 % 
Wartość brutto oferty z najniższą ceną podzielona zostanie przez wartość brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany 
współczynnik przemnożony przez maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów w tym kryterium da wartość punktową. 

 
        wartość brutto oferty z najniższą ceną Ocena oferty    = 

CENA   wartość brutto oferty badanej 

 

x 60 pkt  

W trakcie obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
 
TERMIN DOSTAWY – 20 % 
-    1 dzień  – 20 pkt 

-     2 dni     – 15 pkt 

-     3 dni      –  5 pkt 

(Maksymalnie do 3 dni roboczych.) 
 
 
TERMIN PŁATNOŚCI – 20 % 
-     60 dni    – 20 pkt 

-     50 dni    – 15 pkt 

-     45 dni    –   5 pkt 

 (Nie mniej niż 45 dni.) 

Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która z punktu widzenia 
kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punków, udzielając zamówienie oferentowi, 
który je złożył. 
W przypadku, kiedy ilość uzyskanych punktów przez dwie lub więcej ofert będzie taka sama, Zamawiający dokona wyboru 
oferty i uzna za najkorzystniejszą – ofertę z najniższą ceną, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy. 
 
4.  Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek   
c) inne omyłki podlegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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XV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE                      
PO  WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA        
PUBLICZNEGO 
 
1. Nie zwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji 
bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

 Terminie, określonym zgodnie z  art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza 

3. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż podany w art. 94 ust. 1. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem określonego w pkt. 3 terminu, 

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 
5. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie 

poinformowany pisemnie. 
6. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana  uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,                                         
bez przeprowadzania ich  ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVII.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  
           DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
           OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 
           OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
           PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
 
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy       

  stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na  

  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w projekcie umowy – załączniku nr 4                     
  do SIWZ. 

Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę występującą z wnioskiem o zmianę 
umowy wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany w szczególności wniosek winien zawierać: opis 
zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, koszt zmiany i sposób 
jego obliczenia, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy 
pisemnej i zgody zamawiającego w formie sporządzonego  i podpisanego aneksu. 
 
XVIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  
            W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie 
art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 



   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych                      

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
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Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) 
 
XIX  INNE (INFORMACJE RODO) 
 
1. 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. 

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 
3. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”. 

4. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy. 
5. 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 SPZOZ Międzychodzie ul. Szpitalna 10                
64-400 Międzychód  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Technicznych  w Międzychodzie jest Pan 
Krzysztof Pukaczewski mail:  iod@spzoz-miedzychod.com.pl ; tel. 606 387 413 

 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 SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ 
ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO MEDYCZNEGO LABORATORIUM 
DIAGNOSTYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW”, AG/ZP – /2018 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 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.  

 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub         
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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XX.  Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część:  
 
Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 
Załącznik nr 2a  – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
Załącznik nr 3  – Formularz asortymentowo-cenowy 
Załącznik nr 3a  – Parametry graniczne analizatorów 
Załącznik nr 4  – Wzór umowy dostawy 
Załącznik nr 5  – Wzór umowy najmu 
Załącznik nr 6  – Wykaz wykonanych dostaw 
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          ( PODPIS OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ)                                                                                              (PODPIS OSOBY ODP. MERYTORYCZNIE) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………..............................…… 

                   ZATWIERDZIŁ  
 
 
 
 
 
 
 
Międzychód, dnia ................................ 


