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ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 

ul. Leśna 22 

37-300 Leżajsk 

 

NIP 816-14-52-585 

REGON 000306650 

 

tel./fax. (17) 240 47 23 

e-mail: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl 

adres strony internetowej: www.spzoz-lezajsk.pl  

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

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

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp. 

 

2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego stosuje sie przepisy ww. ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do 

wykonania 7 800 oznaczeń wraz z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych” 

zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500 – 0. 

3. Załączniki wymienione w punkcie 1 stanowią integralną część oferty. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji zamówienia – 24  miesiące od dnia podpisania umowy. 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 

ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

 

2. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1b ustawy Pzp. 
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3. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania: 

1) zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę 

na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

2) zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy również 

z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę w stosunku, do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 

2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615). 

4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy 

Pzp. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 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. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za 

wystarczające. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. Dopuszcza się udział w postępowaniu grup wykonawców (konsorcjum). 

 

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU  

1. WRAZ Z OFERTĄ w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy składane na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale V pkt 3 – Załącznik nr 4. 

 

2. NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp): 

 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
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2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu – Załącznik nr 5. 

 

Uwaga: Ww. oświadczenie tj. o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, składa 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach 

(art. 86 ust. 5 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. 

 

3. NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp): 

 

1) Certyfikaty CE na zaoferowane analizatory; 

2) Oświadczenie Wykonawcy, że: 

a) posiada karty charakterystyki odczynników zawierających substancje niebezpieczne, 

które przedłoży Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą w formie pisemnej oraz 

elektronicznej 

b) posiada ważne i aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu zaoferowany przedmiot 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych z 

20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) 

i przedłoży je Zamawiającemu na każde jego żądanie – Załącznik Nr 6. 

 

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2 

ppkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, 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 wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

5. Zasady składania dokumentów 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
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do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

2) W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń 

lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury 

postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub 

do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

3) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty i załącza do oferty.  

4) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

6. Zamawiający, na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokonania oceny 

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

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, pytania oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI (również w 

przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla 

których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną (oryginał). 

2) Ww. informacje przekazywane będą: 

1) pisemnie na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-

300 Leżajsk, ul. Leśna 22 z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych lub Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 20, I 

piętro, pokój nr 11 (Budynek Administracji); 

2) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl; 

3) faksem na numer: 17 240 47 23; 

3) Zamawiający dopuszcza przekazanie oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 

VI faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, iż oryginały dotrą do Zamawiającego w 

ciągu 2 dni po wymaganym terminie. Jeżeli oryginały dotrą do Zamawiającego po upływie 

ww. terminu Zamawiający uzna, iż nie wpłynęły w terminie. 

4) Zaleca się, aby Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiającego posługiwał się 

znakiem sprawy określonym w SIWZ. 

5) Przesłane informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 

przed upływem terminów określonych w ustawie Pzp. 

mailto:zamowienia@spzoz-lezajsk.pl
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6) Za skuteczne przekazanie informacji wymienionych w pkt. 1 niniejszego rozdziału uznaje 

się wyjście informacji z faksu lub skrzynki e-mail Zamawiającego. 

7) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują informacje wymienione w pkt 1 niniejszego 

rozdziału za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8) W przypadku, kiedy wiadomość, która dotrze do adresata jest nieczytelna, należy ten fakt 

natychmiast zgłosić nadawcy. 

9) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

10) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) w sprawach proceduralnych: Bogumiła Mahunik, Magdalena Zastawny 

 e-mail: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl  

 numer faxu: 17 240 47 23 

2) w sprawach merytorycznych Urszula Zygmunt 

 e-mail: laboratorium@spzoz-lezajsk.pl 

11) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

 

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

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

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

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

4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli 

wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie „za 

zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz 

okres, na który zostało udzielone. 

7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w 

ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej oraz podpisanie poprawki.  

mailto:zamowienia@spzoz-lezajsk.pl
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9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

10. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony. 

11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne 

opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

 

Oferta na „Dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania 7 800 

oznaczeń wraz z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych” 

„Znak sprawy DZP- 380-1/2017” 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę wykonawcy składającego ofertę. 

 

13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie 

lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty na  

„Dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania 7 800 oznaczeń wraz 

z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych” 

Znak sprawy DZP- 380-1/2017” 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, 

treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

 

15. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w 

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o zmianie oferty na  

„Dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania 7 800 oznaczeń wraz 

z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych” 

Znak sprawy DZP- 380-1/2017” 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy. 

 

16. 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. W takim przypadku 

wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Muszą być zabezpieczone w sposób gwarantujący 

zachowanie ich w poufności i nie mogą być trwale spięte z jawną częścią oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji 

dotyczących ceny, okresów gwarancji zawartych w jego ofercie. 

17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
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18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  (KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo z uwzględnieniem uwag wskazanych w Rozdziale X pkt 6 niniejszej 

SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

wskazane w Rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty 

i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI pkt 2 niniejszej SIWZ składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pozostałe dokumenty będą 

traktowane jako wspólne. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w formularzu 

ofertowym – załącznik nr 1 należy wskazać podmioty (Wykonawców) składających ofertę 

wspólną (pełne nazwy i adresy siedzib). 

 

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert:  

1) miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 

37-300 Leżajsk, ul. Leśna 20, I piętro, pokój nr 11 (Budynek Administracji); 

2) termin składania ofert: do 23 stycznia 2017 r. do godz. 09:00. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

1) miejsce otwarcia ofert: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 

37-300 Leżajsk, ul. Leśna 20, I piętro, pokój nr 10 (Budynek Administracji); 

2) termin otwarcia ofert: 23 stycznia 2017 r. o godz. 09:30. 

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. 

Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem 

według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

internetowej w formie protokołu informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

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

zawartych w ofertach. 

6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
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1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne 

rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT. 

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie  PLN. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 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 roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  

2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

 

1) kryterium „Cena”:  

a) znaczenie kryterium – 60.00 pkt 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”: 

 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem: 

Lcena = (Cmin/C) x 60.00 pkt  

 

gdzie: 

Lcena – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 

Cmin – cena w ofercie z najniższą ceną 

C – cena w ofercie ocenianej 

 

2) kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii” - wymagany max. 48 godzin 

a) znaczenie kryterium – 20.00 pkt 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie 

awarii”: 

 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem: 

Lserwis = (Smin/S) x 20.00 pkt  

 

gdzie: 

Lserwis – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Czas reakcji serwisu na 

zgłoszenie awarii” ocenianej oferty 

Smin – najkrótszy oferowany czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 

S – czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ofercie ocenianej 

 

3) kryterium „Termin dostawy odczynników”  - wymagany max. 5 dni robocze 
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a) znaczenie kryterium – 20.00 pkt 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Termin dostawy odczynników”: 

 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem: 

Ldostawa = (Dmin/D) x 20.00 pkt  

 

gdzie: 

Ldostawa – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy 

odczynników” ocenianej oferty 

Dmin – najkrótszy oferowany termin dostawy odczynników 

D – termin dostawy odczynników w ofercie ocenianej 

 

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy Pzp. 

2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy przedkłada: 

1) niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia umowy: 

a) funkcję, imię i nazwisko osoby, która będzie podpisywać umowę w imieniu 

wykonawcy,  

b) numer telefonu oraz adres e-mail, na który będą składane zamówienia; 

c) adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron jeżeli jest inny niż 

podany w ofercie lub jeżeli oferta została złożona przez podmioty wspólnie 

ubiegające się o zamówienia, 

2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

3) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 

 

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonywania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7. 

ROZDZIAŁ XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE 

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) odrzucenia oferty odwołującego; 

3) opisu przedmiotu zamówienia; 

4) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
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zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

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

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

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

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się 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 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób - w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

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

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie.  

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

11. W sprawach nie uregulowanych w Rozdziale XVIII w zakresie wniesienia odwołania 

i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAMAWIAJĄCY:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 

ul. Leśna 22 

37 – 300 Leżajsk 

 

Znak sprawy: DZP-380-1/2017 

 

 

Nazwa wykonawcy/ów: ……………………………………………………………...….……… 

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

Adres/siedziba wykonawcy/ów: ………………………………………………………...……… 

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

Adres do korespondencji:………………………………………………………………………. 
(jeżeli inny niż powyżej lub w przypadku oferty składanej przez konsorcjum) 

tel.………………………………………..... faks…………………………………………….. 

adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………… 

NR REGON: ……………………………… NR NIP: ……………………………………….. 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ogłoszonym zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 

późn. zm.) składamy ofertę obejmującą „Dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do 

wykonania 7 800 oznaczeń wraz z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych” dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. 

 

1. Oferujemy czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii ……. godzin (wymagany max. 48 godz). 
(należy podać w pełnych godzinach) 

 

W przypadku nie wskazania ww. terminu Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas 

reakcji serwisu na wezwanie 48 godzin. 

 

2. Oferujemy termin dostawy towaru ……… dni robocze (wymagany max. 5 dni robocze). 
(należy podać w pełnych dniach) 

 

W przypadku nie wskazania ww. terminu Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin 

dostawy towaru 5 dni robocze. 

 

3. Sposób zapłaty – płatność przelewem do 60 dni licząc od dnia dostarczenia towaru 

i prawidłowo wystawionej faktury. 

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

5. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 
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6. Oświadczamy, że postanowienia zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 7) oraz 

ewentualne zmiany zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

7. *Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem:  TAK,    NIE.  

 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

 sami 

 przy udziale podwykonawcy/ów zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Firma podwykonawcy 
Część zamówienia powierzona 

podwykonawcom (krótki opis) 

1.   

…   

 

Jeżeli Wykonawca nie poda żadnej informacji w punkcie 6, Zamawiający potraktuje to jako 

informację, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia 

podwykonawcom. 

 

9. Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

Załącznikami do oferty są: 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 

 

 

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

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

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 

 

 

 

 

*Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; 

Małe przedsiębiorstwo  - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ CENOWY 

 

L.p. Nazwa odczynnika 
Ilość oznaczeń  

7800 

Ilość 

oferowanych 

opakowań 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto 

kol.4 x kol.5 

Stawka 

podatku VAT 

(%) 

Wartość łączna 

brutto 

kol.6+(kol.6 x kol.7) 

Nazwa producenta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

4.         

…..         

Razem – brutto - liczba (dostawa odczynników).    

Dzierżawa 2 analizatorów do parametrów krytycznych 

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Ilość miesięcy 
Cena netto 

za m-c 

Wartość łączna 

netto 

kol.3 x kol. 4 

Stawka 

podatku 

VAT (%) 

Wartość łączna brutto 

kol 5 +(kol. 5 x kol. 6) 

Nazwa producenta 

Rok produkcji 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Dzierżawa analizatora fabrycznie nowego 
- rok produkcji analizatora nie straszy niż 2015 rok   

24      

2.  
Dzierżawa analizatora 
- rok produkcji analizatora nie straszy niż 2014 rok   

24      

Razem – brutto - liczba (dzierżawa analizatorów).    

Razem – brutto - liczba (dostawa odczynników +   

dzierżawa analizatorów) 
 

 

 

 

……………………………………………….. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 3 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

Analizatory parametrów krytycznych 

Analizator fabrycznie nowy - rok produkcji analizatora nie straszy 

niż 2015 rok   
Podać  

Model/typ: Podać  

Producent: Podać  

Analizator - rok produkcji analizatora nie straszy niż 2014 rok   Podać  

Model/typ: Podać  

Producent: Podać  

Lp. Parametry graniczne dla analizatorów parametrów krytycznych 
Wartość 

wymagana 

Potwierdzenie spełnienia 

parametru 

tak/nie 

1.  
Automatyczne 2 analizatory parametrów krytycznych 

przeznaczone do pracy w trybie laboratoryjnym w systemie 

ciągłym 
Tak  

2.  Oprogramowanie w języku polskim Tak  

3.  
Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę w przypadku zaniku 

zasilania minimum 20 minut 
Tak  

4.  

Analizator dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: 

Podstawowych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej; pH, 

pO2, pCO2 ,Elektrolitów: Na +, K+, Cl-, Ca++, Hemoglobiny, 

hematokrytu, pochodnych oksymetrycznych hemoglobiny: tHb, 

HCT, O2Hb, MetHb, COHb, HHb, Glukozy,  mleczanów 

Tak  

5.  
Zakres liniowości oznaczonego wapnia zjonizowanego od 0,1 do 

5,0 mmol/l 
Tak  

6.  
Możliwość wykonania pomiarów z krwi kapilarnej, tętniczej, 

żylnej, osocza i płynów dializacyjnych 
Tak  

7.  
Analizator powinien gwarantować analizę próbek podanych w 

kapilarach lub strzykawkach 
Tak  

8.  
Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału 

kontrolnego w jednym torze pomiarowym 
Tak  

9.  Objętość próbki do 160 mikrolitów Tak  

10.  

Zestawy odczynnikowe w postaci wymiennych kaset, nie więcej 

niż 2 kasety. Kaseta zawiera odczynniki, sensory, elektrody, 

roztwory kalibracyjne, materiały kontrolne i pojemniki na ścieki. 

Kasety przechowywane w temperaturze pokojowej.  

Tak  

11.  
Czas od zainstalowania wymienionej kasety do otrzymania 

pierwszego wyniku nie dłuższy niż 60 minut 
Tak  

12.  
Automatyczna kalibracja jedno- lub dwupunktowa bez ingerencji 

użytkownika 
Tak  

13.  

Zestaw odczynnikowy z wbudowanym automatycznym systemem 

kontroli jakości w czasie rzeczywistym, przeprowadzający 

samoczynne działania naprawcze i dokumentujący wszystkie 

etapy przeprowadzonych działań 

Tak  

14.  Czas pomiaru badanej próbki do 2 minut Tak  

15.  
Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie 

dwukierunkowym 
Tak  

16.  
Podłączenie analizatorów do istniejącej w laboratorium sieci 

komputerowej firmy Marcel 
Tak  

17.  Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i serwisu analizatora Tak  

18.  Obsługa serwisowa przez cały okres dzierżawy Tak  
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19.  Analizator z certyfikatem CE i ISO. Tak  
 

 

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wszystkie wymagania Zamawiającego. Niespełnienie któregokolwiek 

wymagania skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

Wypełniony i podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia należy załączyć do oferty – brak spowoduje 

odrzucenie oferty. 
 

 

 

................................................................... 

        pieczęć i podpis osób uprawnionych 

     lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
 

 

Działając w imieniu (nazwa Wykonawcy) .................................................................................. 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego obejmującego „Dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do 

wykonania 7 800 oznaczeń wraz z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych” dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp; 

2) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………. 

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

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 
……………………………………………….. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 
……………………………………………….. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

niezwłocznie po otwarciu ofert informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 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 

 

 

Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych 

 

 

Działając w imieniu (nazwa Wykonawcy)................................................................................... 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego obejmującego „Dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do 

wykonania 7 800 oznaczeń wraz z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych” dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku oświadczam, że 

Wykonawca: 

 

1) nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), z żadnym z wykonawców, 

którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu 

 

2) należy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), z następującymi 

wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

 

a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 

*
 niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 
……………………………………………….. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 6 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają  

wymaganiom określonym przez zamawiającego 

 

 

Działając w imieniu (nazwa Wykonawcy)................................................................................... 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego obejmującego „Dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do 

wykonania 7 800 oznaczeń wraz z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych” dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku oświadczam, że 

Wykonawca: 

 

1) posiada aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, które przedłoży 

Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą w formie pisemnej oraz elektronicznej; 

 

2) posiada ważne i aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu zaoferowany przedmiot 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych 

z 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) i przedłoży je Zamawiającemu 

na każde jego żądanie. 

 

 

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

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
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Załącznik nr 7 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta ........................... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy .................... zarejestrowanym w 

................. pod numerem ......................, NIP .............., kapitał zakładowy:.................................. 

reprezentowanym przez.............................zwanym dalej „Wykonawcą” a Samodzielnym 

Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22 zarejestrowanym w 

Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000009781, NIP 816–14–52–585 reprezentowanym przez............................. zwanym 

dalej „Zamawiającym” o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania 7 

800 oznaczeń wraz z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych zgodnie z 

załącznikiem nr ............ do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ilościach i terminach określonych przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający złoży zamówienie (faksem na numer: ……….. lub pocztą elektroniczną na 

adres: ………………………) na …………. dni robocze poprzedzające termin dostawy. Za 

skuteczne złożenie danego zamówienia uznaje się wyjście informacji/zamówienia z faksu lub 

skrzynki e-mail Zamawiającego. 

3. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem na swój koszt i ryzyko do magazynu 

Zamawiającego w Leżajsku za potwierdzeniem odbioru wraz z fakturą VAT. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:  

1) wraz pierwszą dostawą aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych 

w formie pisemnej oraz elektronicznej; 

2) na każde jego żądanie aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu 

i używania zaoferowany przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru pod względem ilościowym w dniu jego 

odbioru. 

2. W przypadku gdy dostarczony towar będzie wadliwy pod względem jakościowym lub/i 

ilościowym Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu powyższego faktu w 

terminie 7 dni roboczych faksem na numer: …………….. lub via e-mail na adres: 

……………….. . Za skuteczne złożenie danej reklamacji uznaje się wyjście 

informacji/reklamacji z faksu lub skrzynki e-mail Zamawiającego.Wykonawca rozpatrzy 

reklamację i udzieli na nią odpowiedzi na faks  nr ……………………… lub via e-mail na 

adres: ……………….., w ciągu 3 dni roboczych od jej złożenia. Brak rozpatrzenia danej 

reklamacji w wyżej wyznaczonym terminie lub brak uzasadnionej, obiektywnej przyczyny 

do jej odrzucenia, uznaje się za uznanie danej reklamacji w całości za zasadną. Wykonawca 

winien dokonać wymiany towaru wadliwego (jakość) lub uzupełnienia towaru brakującego 

(ilość) w terminie do 2 dni roboczych od uznania danej reklamacji za zasadną. 

§ 4 

1. Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana wg cen podanych w załączniku nr ......... w 

terminie do 60 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Stałość cen obowiązuje przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 
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3. Zmiana cen może nastąpić wskutek wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim dla miesiąca 

poprzedzającego miesiąc dostawy. 

4. Zmiana cen może nastąpić wskutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim 

przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji 

odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w 

chwili powstania obowiązku podatkowego, zaś cena netto pozostaje bez zmian. Zmiana 

wynagrodzenia w powyższym wypadku nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o powyższym Zamawiającego stosownym 

pismem najpóźniej wraz z pierwszą fakturą zawierającą nową (zmienioną) stawkę podatku 

VAT.  

5. Wykonawca o każdej zmianie cen zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego nie później 

niż 3 dni przed uzgodnionym terminem odbioru, chyba że strony przewidziały inaczej w 

umowie. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w zakresie zmiany danych identyfikujących Wykonawcę i 

Zamawiającego. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 6 mogą nastąpić jedynie przez zmianę umowy w tym 

zakresie aneksem podpisanym przez obie strony umowy. 

§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, nie dostarczonych w terminie lub 

dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do 

rodzaju, bez konieczności wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych lub nie dostarczonych 

w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

Laboratorium, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy 

ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia 

nie zamykają Zamawiającemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami 

niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez 

Wykonawcę. 

§ 6 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu tytułem odszkodowania kary umowne w następujących wypadkach i 

wysokościach: 

1) 0,2% wartości umownej danej dostawy brutto nie wykonanej w terminie, za każdy 

nieuzasadniony dzień zwłoki w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy. Jednak nie 

więcej niż 10% wartości dostawy której zwłoka dotyczy; 

2) 2% wartości umownej danej dostawy w przypadku, gdy jakość dostarczonego towaru 

uniemożliwia jego wykorzystanie; 

3) 2% wartości umownej danej dostawy brutto w przypadku dostarczenia towaru w innym 

asortymencie i ilościach; 

4) 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto z powodu odstąpienia Wykonawcy  

od umowy z  powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

5) 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto z powodu odstąpienia Zamawiającego 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

6) 0,5 % ceny brutto zawartej umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z 

obowiązków określonych w § 2 ust. 4 pkt. 1. 

§ 7  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia ilości zamawianego towaru w stosunku  

do określonej w SIWZ, stosownie do swoich rzeczywistych potrzeb. Zmniejszenie 

zapotrzebowania może obejmować do 30% zamówionej ilości.    
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2. W przypadku zmniejszenia zamówienia pod względem ilościowym Wykonawcy nie będzie 

przysługiwać względem Zamawiającego roszczenie o zapłatę lub odszkodowanie za 

niezrealizowaną część. 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić Zamawiającemu 2 analizatory do parametrów 

krytycznych zgodnie z załącznikiem nr …. do niniejszej umowy zwane dalej przedmiotem 

dzierżawy i oddaje je Zamawiającemu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  

§ 9 

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić w zamian co miesiąc czynsz w ciągu 60 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy za miesiąc poprzedni zgodnie 

z załącznikiem nr ….. do niniejszej umowy. 

2. Wysokość czynszu jest niezmienna przez okres trwania umowy z wyjątkiem zmiany stawki 

podatku VAT na zasadach określonych w § 4 ust. 4. 

3. Zamawiający dokona zapłaty za otrzymany towar oraz za dzierżawę analizatorów na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr .........................................................  

§ 10 

1. Dostawy przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji, tj. Centralnego Laboratorium 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej dokonuje Wykonawca w terminie 

14 dni od dnia podpisania umowy, na swój koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia 

transport i ubezpieczenie na czas transportu. Wykonawca zainstaluje, pokryje również koszty 

instalacji i szkolenia personelu laboratoryjnego Zamawiającego oraz udzieli wszelkich 

informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z przedmiotu dzierżawy. 

2. Z chwilą odbioru przedmiotu dzierżawy, wszelkie ryzyko związane z jego użytkowaniem 

przechodzi na Zamawiającego. 

3. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w Protokole Przekazania, stanowiącym integralną 

część niniejszej umowy. 

4. Gwarancja i pełna obsługa serwisowa na czas trwania umowy. 

5. Czas reakcji serwisu na wezwania – …………. godzin.  

6. Czas naprawy od przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych. 

7. Koszty napraw, konserwacji i przeglądów ponosi Wykonawca. 

§ 11 

1. Zamawiający zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy w miejscu wymienionym w § 

10 ust. 1. Zmiana lokalizacji przedmiotu dzierżawy jest możliwa jedynie po pisemnym 

wyrażeniu zgody przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem 

oraz instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu 

zużyciu eksploatacyjnemu. 

3. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu 

dzierżawy, ani usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody 

Wykonawcy. Wszelkie dodatkowe wyposażenie Zamawiający nabywa na własny koszt. 

4. Zamawiający nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie dzierżawy jakichkolwiek 

praw na rzecz osób trzecich, ani do przelewania swoich praw wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

§ 12 

Zamawiający zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do 

umówionego użytku. 

§ 13 

Wykonawca ma prawo kontrolowania w każdym czasie, przez upoważnione przez siebie osoby, 

sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu dzierżawy oraz dokumentów z nim związanych. 

§ 14 
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1. Po zakończeniu umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w 

stanie nie pogorszonym w terminie 7 dni lub zawrzeć umowę innego rodzaju umożliwiającą 

dalsze korzystanie z aparatury. Zwrot zostanie potwierdzony przez Wykonawcę w Protokole 

Odbioru.  

2. Zamawiający odpowiada wobec Wykonawcy za utratę lub uszkodzenie przedmiotu 

dzierżawy wynikłe z jego winy oraz z siły wyższej. 

3. Zamawiający nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej 

eksploatacji. 

§ 15 

Niniejszą umowę strony zawierają na okres od ......................... do ............................ 

§ 16 

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu zawartej 

umowy, ani też podpisywać innych umów i porozumień skutkujących dla Zamawiającego 

zmianą Wierzyciela w innym trybie niż określony w art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz. 654 z poźn. zm.). 

§ 17 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bądź też w przypadku 

naruszenia istotnych postanowień umownych w szczególności: 

1) powtarzające się co najmniej trzykrotne nieterminowe lub niezgodne z zamówieniami 

realizacje dostaw; 

2) powtarzające się co najmniej trzykrotne uchybienia w zakresie jakości dostarczanego 

towaru i nie usunięcia wad w sposób określony w § 3 ust. 2. 
2. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

w przypadku naliczenia przez Wykonawcę rekompensaty, o której mowa art. 10 ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przed upływem 60 dni 

od terminu płatności ustalonego w § 4 ust.1 

§ 18 

1. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron: 

1) Zamawiający: ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk. 

2) Wykonawca – ........................................................................................ 

2. Każda zmiana adresu, określonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej 

strony w ciągu 7 dni od dokonania takiej zmiany. 

3. W razie, niepoinformowania o zmianie adresu, w ustalonym terminie skierowanie 

korespondencji pod wskazany w ust.1 adres będzie miało skutek doręczenia, a ewentualny 

zwrot korespondencji przez doręczyciela traktowany, jako możliwość zapoznania się z 

treścią korespondencji.  

§ 19 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, chyba, że strony umowy postanowiły inaczej. 

§ 20 

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§ 22 

Umowę oraz załączniki sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.  
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