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ROZDZIAŁ 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn
http://www.spzozwolsztyn.pl
tel.: 68-347-73-00
fax.: 68-384-25-90; 068347-73-32
e-mail: przetargi@spzozwolsztyn.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30,
zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w niniejszym przetargu.
ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1.

2.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46
i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843), zwanej
dalej ustawą Pzp bez dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości poniżej równowartości
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla dostaw.

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna 12 miesięczna dostawa odczynników kalibratorów, materiałów
zużywalnych do badań parametrów analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą
analizatora dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Wolsztynie; PN/24/2019
bez dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.
Klasyfikacja dostaw wg kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne,
 38434000-6 Analizatory
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 12 miesięczna dostawa odczynników kalibratorów, materiałów
zużywalnych do badań parametrów analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą
analizatora dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Wolsztynie.
3. Wykonawca składając ofertę musi uwzględnił wszystkie pozycje a s or ty m e nt o w e w pa k i ec i e . P om i ni ęc ie
poz yc j i s p o wo du j e o dr zuc en i e o f e rty na p od s t a wi e a rt . 89 us t . 1 pk t 2 Pz p.
4. W ramach przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga wydzierżawienia na cały okres obowiązywania umowy
nowy analizator, o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Dzierżawiony analizator musi
posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań narzuconych przez Zamawiającego, a opisanych
w załącznikach do SIWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), oraz wymagane ilości przedmiotu zamówienia zostały opisane
odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ) oraz załączniku nr 3 do SIWZ, tj. parametrach technicznych analizatora.
6. Tak opisany przedmiot zamówienia w dalszej części SIWZ będzie nazywany zamiennie przedmiotem zamówienia,
przedmiotem umowy, odczynnikami, analizatorem.
7. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a)
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane
w poszczególnych załącznikach do SIWZ.
b)
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób medyczny
spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP,
posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1975 t.j.),
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c)
d)

e)

f)

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane odczynniki w dniu dostawy posiadały nie krótszą niż
7 miesięczną datę przydatności do użytku,
Wszystkie odczynniki muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co do
opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać pozwolenie dopuszczające do
obrotu.
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynników lub udostępnienia na stronie
internetowej do samodzielnego pobrania) - wykazu substancji niebezpiecznych, metodyk w języku polskim,
kart charakterystyk, instrukcji obsługi analizatora. W przypadku odczynników, które nie należą do grupy
substancji niebezpiecznych, należy złożyć oświadczenie o barku przynależności do w/w grupy.
Zamawiający wymaga termin płatności 60 dni.

1. Dodatkowe informacje:
− W laboratorium Zamawiającego na podstawie zakupionej licencji używany jest informatyczny system
laboratoryjny o nazwie Prometeusz. Obsługę informatyczną celem zapewnienia kompatybilności sprzętu w tym
zakresie pełni Firma GEM Jarosław Kołton, ul. Borkowska 11A/7, 30-438 Kraków. Firma ta jest odpowiedzialna
za utrzymanie i działanie całego systemu informatycznego w Laboratorium. W związku z powyższym będzie
również nadzorowała od strony technicznej podłączenie zaoferowanych analizatorów do systemu
informatycznego. Wykonawca w cenę złożonej oferty wkalkuluje sobie koszty związane z podłączeniem
analizatorów do sieci laboratoryjnej przez firmę GEM.
2. Warunki realizacji zamówienia
a) Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną 12 miesięczna dostawa odczynników kalibratorów,
materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz
z dzierżawą analizatora (szczegółowo określonych w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ) dla Medycznego
L a b or a t o riu m D i a gn o st yc zn eg o( MLD) w S PZ O Z w W ol s z ty n i e.
b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać w 12 miesięczną dzierżawę analizator zgodnie z parametrami
technicznymi określonymi odpowiednio w załączniku nr 3, który zostanie zainstalowany, oddany do
użytku (uruchomieniem), a personel zostanie przeszkolony w zakresie obsługi i użytkowania.
Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim,
c) Dostawy odczynników realizowane będą sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego
potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
d) Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1400,
e) Miejscem dostawy jest: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne mieszczące się przy ul. Wschowskiej 3,
f) Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo –
asortymentowych w maksymalnym terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania, faksowego, e-mail
lub pisemnego zamówienia,
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania dostaw na CITO, w takim przypadku dostawy realizowane
będą w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia.
h) Wykonawca w przypadku wystąpienia braków w realizacji zamówienia na odczynniki niezwłocznie
wskaże ewentualne braki w dostawie – telefonicznie do MLD: tel. 68-347-73-48/68-347-73-416, fax:
068-347-73-32, e-mail: a.wycinski@spzozwolsztyn.pl.
i) Wymagany termin zainstalowania analizatora wraz z przeszkoleniem personelu maksymalnie do 14 dni
od daty podpisania umowy.
3. Informacja na temat rozwiązań równoważnych:
a) W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił
przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
b) Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu
oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów jakościowych i
funkcjonalnych oferowanych odczynników/ analizatorów.
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c) Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych,
jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, postaci, dawkowaniu nie gorszych od opisu wskazanego
przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są
parametrami minimalnymi, granicznymi.
d) Pod pojęciem „parametry” rozumie się np. funkcjonalność, jakość, przeznaczenie, strukturę, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.
e) W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynników/analizatorów o
innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i
funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.
f) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi
wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym.
W takim przypadku Wykonawca musi złożyć specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, z
wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez Zamawiającego
(np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego produktu równoważnego). Dodatkowo należy
dołączyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego rozwiązania oraz wyraźnie wskazać
różnice, które powinny być jednoznacznie opisane.
g) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych odczynników lub
materiałów równoważnych to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy
ujęto odczynniki i materiały zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
h) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako
przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest
w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto
sformułowania „lub równoważna”.
i) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi
wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych odczynników/
analizatorów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały
i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb przez okres 12 miesięcy od daty
podpisania umowy.
2. Tak określony termin realizacji zamówienia zostać może zmieniony wyłącznie na zasadach określonych
w umowie.
3. Wymagany termin zainstalowania analizatora wraz z przeszkoleniem personelu do 14 dni od daty podpisania
umowy.
ROZDZIAŁ V . WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
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−

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
zrealizował lub realizuje:
co najmniej 2 dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora o wartości co najmniej
30 000,00 zł brutto każda;
Uwaga!
W przypadku posługiwania się doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających
się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez
niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to
powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy PZP.
Przez usługi wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie).
Przez usługi zakończone w ww. okresie należy rozumieć usługi, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej
niż w ww. okresie.

Ocena przedmiotowego warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte
we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach
złożonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy
muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale 5. pkt. 1 ppkt 2.
Natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy z członków konsorcjum odrębnie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żądać będzie, 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 Rozdziale 5. pkt. 1
ppkt 2.
ROZDZIAŁ VI PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART 24 UST. 5 USTAWY PZP.
1)

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, oraz art. 24 ust. 5 pkt 1.
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2)

Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2019.243 t.j.) 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. Dz.U.2019.498 t.j.).

ROZDZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 4 [A i B] do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.
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, o którym mowa w punkcie 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez w Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w punkcie 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
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.
5. Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu
udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp.
(wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów
rejestrowych.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
(tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów
Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór stanowi załącznik nr 7).
8. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
tj.:
1)
Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu zapewnienia
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odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający
dopuści, aby wykaz: dotyczył dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również
wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. (wzór
wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) 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;
b) oświadczenia 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 (wzór oświadczenia do wykorzystania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
3) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda:
a) dotyczy zaoferowanego analizatora - opisu, fotografii, katalogu, instrukcji obsługi lub innych podobnych
materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, a
które potwierdzają spełnianie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ;
b) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, t.j.
• dla odczynników i analizatora: deklaracje zgodności CE.
Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 8 ppkt. 3) litera a), b) złożyć
równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 8 ppkt 2 litera a), składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) 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 Rozdziale VII pkt. 9 litera a) zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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2)

11.

12.

13.

14.

15.

16.
1)

2)

3)

4)
5)

6)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w Rozdziale VII pkt 8 ppkt 2 litera a).
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale
VII pkt 8.1) i 8.2) 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. W tym przypadku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego (skierowane w trybie
art. 26 ust. 2), zamiast oświadczeń lub dokumentów dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych bądź oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, wskazuje w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego lub w jakim konkretnie
postępowaniu zostały złożone, o ile są one aktualne. Jeżeli ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż
język polski, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt 8.1) i
8.2), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez
jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do
urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą
kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące
podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale VII
pkt. 8 ppkt 1 oraz 2 SIWZ.
Do oferty wykonawca załącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do
podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o
zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Forma dokumentów
Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r. poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale.
Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7 pkt 7.16 ppkt 1) SIWZ, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których
mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokument jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest
wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.
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W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych samodzielnie przez
zamawiającego zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 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 2019 r. poz. 700 t.j. z późn. zm.).
Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich
rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
Ofertę oraz wstępne oświadczenie informacyjne, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp składa się, pod
rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.

ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Bernadeta Kurp- Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 68/347-73-63, fax 68/347-73-32
w godz. pracy SPZOZ w Wolsztynie, tj. od 700 do 1430 (od pn. do pt.).
e-mail: przetargi@spzozwolsztyn.pl
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w Rozdziale I oraz
oznaczyć sygnaturą: PN/24/2019
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny
być kierowane na adres określony w punkcie 8.1,
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art.
26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których wymagana jest wyłącznie forma pisemna.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w rozdziale VIII pkt 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdziale
VIII pkt 6.
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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania
źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej.
Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy
pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo
wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty
elektronicznej podanego w ofercie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z
Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym
rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w
szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm,), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie drogą elektroniczną . Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Pozostałe uregulowania określone zostały w rozdziale XI SIWZ.

ROZDZIAŁ IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85 ustawy Pzp bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
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.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana
w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w
sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
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2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla
takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
przypadków wynikających z ustawy Pzp.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w
kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, a koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany
przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
8. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta
niespełniająca wymagań określonych w SIWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art.
87 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Na ofertę składają się:
a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Wypełnione odpowiednio załącznik nr 2 - (formularz asortymentowo-ilościowo- cenowy),
c) wypełniony i podpisany odpowiednio załącznik nr 3, (parametry graniczne analizatora),
d) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - na formularzu
oferty,
e) oświadczenia w zakresie kryteriów oceny ofert - na formularzu oferty
f) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1, 2, 3, 4, (załącznik nr 4 A, B).
g) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,
h) oświadczenie w zakresie RODO na formularzu ofertowym,
i) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających
się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
j) dokumenty potwierdzające równoważność tj. o których mowa w rozdziale 3 pkt. 8 o ile wykonawca ofertuje
materiały równoważne.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak
podstaw wykluczenia lub potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez zamawiającego dokumentów.
12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
13. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
14. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną
dekompletację).
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
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Pełna Nazwa
i adres Wykonawcy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn
Oferta – przetarg nieograniczony na zadanie pn.
12 miesięczna dostawa odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań
parametrów analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora Nr
sprawy: PN/24/2019
(Nie otwierać 25.11.2019 r. przed godz. 11.15)

16. Tajemnica przedsiębiorstwa
a) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
b) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
c) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje Wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń.
ROZDZIAŁ XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.
2.
3.
4.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 25.11.2019 r. do godz. 11.00 w sekretariacie.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.11.2019 r. godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 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.
ROZDZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) łączną cenę za realizację
zadania, na które składana jest oferta,
2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT.
3. Cena za realizację poszczególnego zadania może być tylko jedna.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy).
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5. Cena oferty powinna wynikać z przedłożonej oferty.
6. 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 (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Oświadczenie takie należy złożyć na formularzu
ofertowym. Uwaga przedmiotowy wymóg dotyczy wyłącznie tzw. odwróconego VAT.
7. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.
8. Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej na dzień składania
ofert.
9. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług i podatku akcyzowym.
10. Cenę jednostkową stosowaną w kalkulacji Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, zachowując
wymagania określone w siwz.
11. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. Poprawiając omyłki
rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
ROZDZIAŁ XIV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Oferty będą oceniane wg nw kryteriów oceny ofert, odrębnie dla każdego z Pakietów.

Lp.

Kryterium

Znaczenie w %

1

Cena (C)

60 %

2

Termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)

40%

RAZEM

100 %

2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + TR
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
TR - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin realizacji zamówienia
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ, która uzyska najwyższą liczbę
punktów obliczonych w oparciu o powyższy wzór.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, w tym:
a) maksymalnie 60 pkt w kryterium cena;
b) maksymalnie 40 pkt w kryterium termin realizacji zamówienia
6. Sposób obliczania punktów dla każdego z kryteriów:
Kryterium nr 1 – CENA (C):
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Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która podana zostanie
w formularzu oferty.
Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującego wzoru:
C=

Najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych
Cena brutto ocenianej oferty

x 100 x 60 %

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Ocenie podlegać będzie termin realizacji dostaw częściowych odczynników zadeklarowany przez Wykonawcę
w formularzu oferty od daty otrzymania zgłoszenia.
Maksymalnie w kryterium można uzyskać 40 pkt.
Zamawiający wymaga aby maksymalny okres realizacji dostaw częściowych odczynników wynosił 5 dni
roboczych.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres realizacji dostaw częściowych odczynników to przygotuje ofertę
niezgodnie z siwz i spowoduje jej odrzucenie.
W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że wykonawca
deklaruje termin dostawy na 5 dni roboczych.
LP
1
2
3
4

Termin realizacji zamówienia
(dostaw częściowych)
5 dni roboczych
4 dni robocze
3 dni robocze
2 dni robocze

Przyznane punkty
0 pkt.
15 pkt.
30 pkt.
40 pkt.

7. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami
matematycznymi.
8. Jeżeli Wykonawca złoży 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 doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
ROZDZIAŁ XV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT
W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający podpisze umowy z Wykonawcą/Wykonawcami, który/którzy przedłoży/ą najkorzystniejszą
ofertę na zamówienia z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem.
3. Nie podpisanie umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie traktowane jako
uchylenie się od zawarcia umowy/umów.
4. Dopuszcza się możliwość przesłania umowy do podpisu listownie.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy/umów powinny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy/umów, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
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6. Umowy zawarte zostaną z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ, projektu umowy
(stanowiącego załącznik do SIWZ) oraz z danych zawartych w ofercie.
7. Przed zawarciem umowy/umów w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności tj:
− W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - przedłożyć kopię umowy
konsorcjum.
ROZDZIAŁ XVI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
ROZDZIAŁ XVII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, stanowiąc jej
integralną część.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w
niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
4. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązani będą do zawarcia umowy powierzenia
danych, której wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający przekazuje wzór umowy powierzenia w formie
załącznika nr 9 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustaw.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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.
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7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
Na czynności, o których mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
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.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
0 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
1 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na powyższe czynności nie przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

ROZDZIAŁ XIX OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ XX INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i
7
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXI OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ XXII INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż zł.
ROZDZIAŁ XXIII AUKCJI ELEKTRONICZA.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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ROZDZIAŁ XXIV. ZWROT KOSZTÓW .
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie
Pzp.
ROZDZIAŁ XXV WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4
Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXVI INFORMACJA O KLUCZOWYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
2. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.
ROZDZIAŁ XXVII KATALOGI ELEKTRONICZNE
Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
ROZDZIAŁ XXVIII ODWRÓCONA ZASADA OCENY OFERT
1. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ust. 1 i 2 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. powyżej uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
ROZDZIAŁ XXIX KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27 kwietnia w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego RODO), Zamawiający wprowadza
do SIWZ Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że
− Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert. Zasada jawności, o której mowa w 32.12,
ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 tj ustawy PZP stosuje się odpowiednio
w zakresie :
a) nie ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
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wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
b) jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie
ujawniać:
1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b,
2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a
- w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów,
konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z
gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej
związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w
środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed podpisaniem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.
c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia.
− Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w
protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.
− Zamawiający przechowuje protokół z postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
− W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
− Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
ROZDZIAŁ XXX ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-ilościowo –cenowy,
Załącznik nr 3 - parametry techniczne analizatora
Załącznik nr 4 (A i B)- oświadczenia wstępne Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i
spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw,
Załącznik nr 6 -Wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia,
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej,
Załącznik nr 8 - wzór umowy.
Załącznik nr 9 - Wzór umowy powierzenia
Załącznik nr 10 - klauzula RODO Zamawiającego
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Załącznik nr 1 do SIWZ
................................................................
pieczęć adresowa lub nazwa
Wykonawcy / Wykonawców
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca 1
nazwa .....................................................................................................................................................................................................................
adres .......................................................................................................................................................................................................................
telefon ................................................................ fax ................................................ e-mail .............................................................................
NIP ........................................................................................... REGON ..............................................................................................................
Wykonawca 2*
nazwa .....................................................................................................................................................................................................................
adres .......................................................................................................................................................................................................................
telefon ................................................................ fax ................................................ e-mail .............................................................................
NIP ........................................................................................... REGON ..............................................................................................................
Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (np. lider
Konsorcjum)
...................................................................................................................................................................................................................................
adres .......................................................................................................................................................................................................................
telefon ................................................................ fax ................................................ e-mail .............................................................................
NIP ........................................................................................... REGON ..............................................................................................................
* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.
Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie oferty:
Imię i nazwisko ..................................................................................................................................................................................................
telefon ...................................................................... e-mail ...............................................................................................................................
Oświadczam, że:
−

Wykonawca, którego reprezentują jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym w __________________________________ pod numerem ______________________ dostępnym pod adresem
internetowym https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs *

−

Wykonawca, którego reprezentują prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji i
Działalności Gospodarczej dostępnej pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx *

Uwaga
* ) właściwe pozostawić niewłaściwe skreślić
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Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
12 miesięczna dostawa odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora

równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Nr sprawy: PN/24/2019
ja/my, niżej podpisany/podpisani
SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z przekazaną dokumentacją

LP.

Cena netto za
wykonanie
zamówienia

VAT
w%

Cena brutto za
wykonanie
zamówienia

Termin realizacji zamówienia
(maksymalny termin wynosi 5 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia)

1

Analizator: …………………………(podać nazwę), wartość księgowa brutto: ……………………………
Oświadczam, że wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczę lub udostępnię na stronie internetowej do
samodzielnego pobrania) - wykaz substancji niebezpiecznych, metodyki w języku polskim, karty charakterystyki,
instrukcje obsługi, ulotki. W przypadku odczynników, które nie należą do grupy substancji niebezpiecznych, złożę
oświadczenie o braku przynależności do w/w grupy.
W przypadku udostępnienia na stronie internetowej wpisać adres strony i zakres dostępnych dokumentów
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenia
1) Oświadczam/y, że
a) gwarantuję realizację dostaw na CITO w terminie do 24 godzin od dnia zgłoszenia; zamówienie zostanie
zrealizowane na warunkach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
b) w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia określone przez
Zamawiającego.
c) zapoznałem/liśmy się z SIWZ, załącznikami do SIWZ (w tym z wzorem umowy) oraz z wyjaśnieniami do SIWZ i jej
modyfikacjami (jeżeli takie miały miejsce), nie wnoszę/imy w stosunku do nich żadnych uwag i uznaję/emy się za
związanego/ych określonymi w nich zasadami;
d) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym
dniem);
e) Zobowiązujemy się ponosić odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
f) Oświadczam/y**, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
/ Oświadczam/y, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego tj. w
zakresie następujących towarów/usług:
....................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………... – wartość podatku ......................................................
(UWAGA! Informacja dotyczy tzw. odwróconego VAT. Niewłaściwe skreślić. Wypełnić miejsca
wykropkowane tylko w przypadku konieczności zapłaty odwróconego VAT).
g) Oświadczam/y, że stosownie do dyspozycji art. 36 b Prawa zamówień publicznych następujące części zamówienia
zamierzam/y powierzyć Podwykonawcom ..................................................................................................... i podaję/emy nazwy
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firm
Podwykonawców
................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
h) Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (informacja potrzebna do celów statystycznych prowadzonych
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych).

□ mikro

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA1
□ małe
□ średnie

□ duże

Oświadczam, iż powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z
art. 233 Kodeksu Karnego (t.j Dz.U.2019.1950).
2) Oświadczam/y, że następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................................................................
3) Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do mojej/naszej
oferty .
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
4) OFERTĘ niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.
5) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3".
6) Deklaruję/emy, że w przypadku otrzymania pisma od Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną
niezwłocznie potwierdzę/imy fakt jego otrzymania.
7) Do oferty dołączam/y
8) KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
*) wypełnia wykonawca ubiegający się wspólnie o zamówienie
Dnia …...................................……. r.

….....................………………………………………
(podpis czytelny
albo nieczytelny z pieczątką imienną)

1W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst
mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41:
A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo
definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."
B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo
definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."
C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo
definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 mln EUR.
2 Rozporządzenie 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).
3 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).

 www.spzozwolsztyn.pl
 sekretariat@spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721 REGON: 970773426

tel 68 347 7300
fax 68 384 2590

Strona 21 z 28

Załącznik nr 4A do SIWZ
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Wolsztynie
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn
Wykonawca:
………………………………...……………………………………….....
……………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………...…….
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………...……………………………………….....
…………………………………………………………….…………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
12 miesięczna dostawa odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora
równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Nr sprawy: PN/24/2019
prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

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

.............................….....................………………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny z pieczątką imienną)

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:
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________ dnia ________________________ r.
(miejscowość)
_____________________________________________________________
(podpis czytelny albo nieczytelny z pieczątką
imienną)

 www.spzozwolsztyn.pl
 sekretariat@spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721 REGON: 970773426

tel 68 347 7300
fax 68 384 2590

Strona 22 z 28

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następującego/ych
podmiotu/tów,
na
którego/ych
zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………….…………………………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia.
__________________________________________ dnia ________________________ r.
(miejscowość)
_____________________________________________________________
(podpis czytelny albo nieczytelny z pieczątką
imienną)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….……. dnia ……….…….……. r.
__________________________________________ dnia ________________________ r.
(miejscowość)
_____________________________________________________________
(podpis czytelny albo nieczytelny z pieczątką
imienną)
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.

__________________________________________ dnia ________________________ r.
(miejscowość)
_____________________________________________________________
(podpis czytelny albo nieczytelny z pieczątką
imienną)
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Załącznik nr 4B do SIWZ
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn
Wykonawca:
……………………………………………………………………...…….
………………………………...……………………………………….....
……………………………………………………………………...…….
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………...……………………………………….....
…………………………………………………………….…………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
12 miesięczna dostawa odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora

równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Nr sprawy: PN/24/2019
prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej", oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V punkcie 1
podpunkt 2.
__________________________________________ dnia ________________________ r.
(miejscowość)
_____________________________________________________________
(podpis czytelny albo nieczytelny z pieczątką
imienną)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w
………………………………………………………………………………………….……………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………............................................................................………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..,
w
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następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(wskazać

__________________________________________ dnia ________________________ r.
(miejscowość)
_____________________________________________________________
(podpis czytelny albo nieczytelny z pieczątką
imienną)

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.

__________________________________________ dnia ________________________ r.
(miejscowość)
_____________________________________________________________
(podpis czytelny albo nieczytelny z pieczątką
imienną)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)
WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ / WYKONAWCÓW W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY
– W TYM OKRESIE POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UCZESTNICTWA
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. :
12 miesięczna dostawa odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora
równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Nr sprawy: PN/24/2019
prowadzonego przez SPZOZ w Wolsztynie przedkładam poniższy wykaz:

l.p.

Rodzaj wykonywanych
dostaw
potwierdzających
spełnienie warunków
uczestnictwa
(należy dokładnie
opisać zgodnie z
wymaganiami
określonymi w SIWZ)

Data
rozpoczęcia
wykonania
m-c/rok

Data
zakończenia
wykonania
m-c/rok

Wartość
zamówienia
brutto w zł

Podmiot, na rzecz którego
dostawa została wykonana
(nazwa, siedziba)

Do wykazu załączam/y dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

__________________________________________ dnia ________________________ r.
(miejscowość)
_____________________________________________________________
(podpis czytelny albo nieczytelny z pieczątką
imienną)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

______________________________________________________________________
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)
________________________, dnia _____________ r.
ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………………….……………….………… z siedzibą
w …………………………………………………………………………………………………………………………………….………… oświadczam/y, co
następuje:
ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019.1843]
udostępnić
Wykonawcy
tj.
..............................................................................
z
siedzibą
w ......................................................................., przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
12 miesięczna dostawa odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora
równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Nr sprawy: PN/24/2019
prowadzonego przez SPZOZ Wolsztyn.
……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób:
……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
W
wykonywaniu
zamówienia
będę/będziemy
uczestniczyć
w
następującym
czasie
i
……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………

zakresie:

Z Wykonawcą łączyć mnie/nas będzie
……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
__________________________________________ dnia ________________________ r.
(miejscowość)
_____________________________________________________________
(podpis czytelny albo nieczytelny z pieczątką
imienną)
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Załączniki nr 7 do SIWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
12 miesięczna dostawa odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora
równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Nr sprawy: PN/24/2019
w nawiązaniu do art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2019.1843).
Ja niżej podpisany
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U.2019.369 . z późn. zm.) z innym wykonawcą,
który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu*
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U.2019.369 z późn. zm.) wraz z wykonawcą, który
złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu tj. (podać nazwę i adres)*:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Jednocześnie wskazuję, że
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________**
________________________________
(podpis)

* należy skreślić odpowiedni kwadrat, ** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może przedstawić wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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