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Nr spr. SP ZOZ/DZ/ 12/2017 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W MYSZKOWIE 

42-300 MYSZKÓW UL. ALEJA WOLNOŚCI 29 

TEL/FAX: 034/313-89-78 

NIP: 577-17-44-296 

REGON:  000306377 

http://www.bip.zozmyszkow.pl 

e-mail: przetargizoz@poczta.fm 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

PODSTAWA: ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

(DZ. U. Z 2015 R. POZ. 2164 ZE ZM.) ZWANA DALEJ USTAWĄ PZP. 

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA 

PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

„Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym  

na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie” 
 

Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy. 

Przedmiot zamówienia określają: 

- nazwa i kod CPV:   

34000000-7 sprzęt transportowy i produkty pomocnicze do transportu 

34114120-6 pojazdy paramedyczne 

34114121-3 karetki 

33100000-1 urządzenia medyczne 

- wzór umowy – załącznik Nr 12 

- opis przedmiotu zamówienia) – załącznik Nr 11 
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I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

 

1. Wykonawca składa OFERTĘ zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SPECYFIKACJI  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ). 

2. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, 

„konsorcjum”) 

2.1.  W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców, Wykonawcy ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 

pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i 

zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę. 

2.2.  Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, 

przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał „Umowy Konsorcjum” 

zawierającej w sposób nie budzący wątpliwości, co najmniej niżej podane informacje: 

a) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, 

b) zasady reprezentacji (pełnomocnik), 

c) zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej  

(art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

d) czas trwania umowy. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca, złoży więcej niż jedną 

ofertę – oferty zostaną odrzucone. 

4. Informacja o obowiązku podatkowym. 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.. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Wartość oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad    

określonych w Rozdz. V pkt. 6 niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe 

zostanie odrzucona. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "OFERTA". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych 

zmian merytorycznych we wzorze druku „OFERTA” opracowanym przez Zamawiającego  

i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.zozmyszkow.pl.  

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

niezgodności z niniejszą SIWZ. 

10. OFERTA musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  firmy. 

(Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej dokonanej  

w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu. 

 Osobami upoważnionymi   są  zatem : 

― osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, 

według zasad w nim określonych; 

― osoby legitymujące  się  oryginałem pełnomocnictwa  do  reprezentowania   firmy  w procedurze  

zamówienia publicznego. 

Podobna zasada dotyczy  Wykonawców  nie  posiadających  osobowości prawnej.) 
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11. Każda strona OFERTY powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku,  

gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania 

zasady opisane w rozdz. I pkt. 11 stosuje się odpowiednio. 

12. Każda zapisana strona OFERTY powinna być kolejno ponumerowana. 

13. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć   

wraz z  tłumaczeniami  na  język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą.  

14. OFERTĘ  wraz ze wszystkimi załącznikami należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej 

danymi Wykonawcy oraz napisem: 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy .............................................................. 
                     [PIECZĘĆ FIRMOWA] 
Przetarg nieograniczony znak: SP ZOZ/DZ/12/2017 

Oferta na: „Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym  

                           na potrzeby SP ZOZ  w Myszkowie” 

                       – NIE OTWIERAĆ PRZED  09-03-2017 R. GODZ.  10:00 
DOSTARCZYĆ DO   

SEKRETARIAT DYREKCJI SP ZOZ W MYSZKOWIE 

UL. ALEJA WOLNOŚCI 29; 42-300 MYSZKÓW 
 

14. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone 

zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. 

15. Wskazane jest, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów 

wchodzących w skład oferty z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje  

oraz ilość wszystkich stron oferty. 

16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

17. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego  

do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego 

pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną notarialnie. 

18. Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 

będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

19. Pełnomocnictwa oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o którym mowa w art.22a ust. 2 ustawy Pzp - 

składane są w oryginale. 

20. Jeśli dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest:  

a) załączyć w złożonej ofercie oświadczenie, iż wszystkie kopie załączone do oferty są zgodne  

z oryginałami (oświadczenie to stanowi Załącznik nr 9 albo 

b) na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną 

imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

21. Zamawiający dopuszcza środki komunikacji elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień, kopii odwołań oraz wymiany informacji pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym 

22. Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł  

w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 

postępowania. 
 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął 
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niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r.,  Nr 153, poz.1503 z późn. zmianami) 

 

23. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie powinien: 

a) załączyć szczegółowe uzasadnienie wykazujące, iż zastrzeżone w ofercie informacje spełniają 

łącznie trzy warunki: 

─ mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny   

posiadający wartość gospodarczą, 

─ nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 

─ podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

b) dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający             

utajnienie tej części oferty np. złoży utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej             

kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie  

od pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty            

oświadczenia treści „ informacje zawarte na stronach od nr … do nr … stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako 

takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. 

W przypadku gdy Wykonawca zastrzega w złożonej ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

(np. art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub odrębnych przepisów konsekwencją 

stwierdzenia przez zamawiającego bezzasadności takiego zastrzeżenia  jest wyłączenie zakazu ujawniania 

tych informacji 

24. Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego 

uczestnika postępowania. 

25. Podwykonawcy: 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części wykonania zamówienia  

w  zależności od woli Wykonawcy. 

 

W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  

podwykonawcy lub podwykonawcom, składa wraz z ofertą informację o zakresie czynności  

lub części zamówienia które będą wykonywane przez podwykonawcę lub podwykonawców 

wraz z podaniem nazw firm podwykonawców. 

 Zamawiający żąda złożenia przez podwykonawców Oświadczenia wg załącznika nr 7 w celu    

 potwierdzenia braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z postępowania - jeżeli   

 dotyczy. 

 

26. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Wysokość wniesienia zabezpieczenia 10 % ceny ofertowej brutto Wykonawca, którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem 

umowy. 

Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z 

późń zm.),  

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego:  
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Bank Gospodarki Żywnościowej o/ Myszków Nr r-ku:   

87 2030 0045 1110 0000 0176 3260 

 
 

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW 
 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na odstawie art. 24 ust. 1 Ustawy i spełniają warunki udziału w 

postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

 

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b 

ustawy należy przedłożyć wraz z ofertą: 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru w załączniku nr 1 

(oraz załączniki nr 3 i 6 - jeżeli dotyczą) 

 

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w art. 22 ust. 1 b pkt. 1 tj.: 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru w załączniku nr 1 

(oraz załączniki nr 3 i 6 - jeżeli dotyczą) 

 

4. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki  udziału w postępowaniu określone w 

art. 22 ust. 1 b pkt. 2 tj.: 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru w załączniku nr 1 

(oraz załączniki nr 3 i 6 - jeżeli dotyczą) 

 

5. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki  udziału w postępowaniu określone w 

art. 22 ust. 1 b pkt. 3 tj.: 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru w załączniku nr 1 

(oraz załączniki nr 3 i 6 - jeżeli dotyczą) 

 

6. 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. 

7. 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. Zobowiązanie podmiotu 

trzeciego składane jest w formie pisemnej (oryginał) 

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne  

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

9. Podmiot udostępniający zasoby składa  oświadczenie wg załącznika nr 3 i 4 oraz dokumenty  

i oświadczenia wskazane w Rozdz. III SIWZ. 

10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
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zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy 

 

Obowiązkiem Wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest rzeczywiste  

wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował.  

 

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, 

zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób 

będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są  

zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu  i 

dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument 

powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.  

 

11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt.19). Dokumenty 

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

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału: 

12.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie,  

czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzają spełnienie warunków 

wymienionych w art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 26  

ust. 3 w/w ustawy); 

11.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art 22 ust. 1b pkt. 2 - 3, 

polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., Zamawiający w 

celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów  

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający  żąda 

przedłożenia dokumentów potwierdzających: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

11.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art 22 ust. 1 pkt 2, polega  

na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp., Zamawiający  

w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej 

i finansowej tych podmiotów w zakresie określonym w ogłoszeniu i SIWZ. 

11.4. Oświadczenia,  dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. 

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ("Konsorcjum"), 

oświadczenia i dokumenty o których mowa w rozdz. II i III SIWZ składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty powinny potwierdzać 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

z postępowania w stosunku do każdego podmiotu składającego ofertę wspólną 

11.6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba  

że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby 
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unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,  

nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 
 

III. OPIS DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH  

W CELU WYKAZANIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA 

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 
 

 

1. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów  

art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  zgodnie z Rozporządzeniem  

z dnia 27 lipca 2016 r. Ministra Rozwoju (Dz. U. z 2016 poz. 1126), Zamawiający wymaga złożenia 

dokumentów i oświadczeń: - według wzoru w załączniku nr 2 (oraz załączniki nr 4, 5, 7 - jeżeli 

dotyczą) oraz  dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 
 

1.1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 - lub wskazania miejsca pobrania 

dokumentu. 

1.2. Oświadczenia  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22  o braku orzeczenia wobec 

Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamówienia publiczne – 

Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wyłącznie na wezwanie Zamawiającego. 

1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

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

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Wykonawca będzie 

zobowiązany złożyć wyłącznie na wezwanie Zamawiającego. 

1.4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,  

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności  

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wyłącznie na 

wezwanie Zamawiającego. 

1.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu  

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

na ubezpieczeniu społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku  

lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Wykonawca będzie zobowiązany 

złożyć wyłącznie na wezwanie Zamawiającego. 

  

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. III SIWZ składa:  

2.1. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 
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a) nie zachodzą okoliczności wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - składa 

wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu 

wydanego przez właściwy organ sadowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

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

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu  

c) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości 

2.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane  w ust. 1.1 - 1.4 , nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 2.1 a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 

odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem 

tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis ust. 2.2 stosuje się odpowiednio.  

2.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które 

mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty 

wskazane  w ust. 1.1 - 1.4, składa dokumenty, o których mowa w ust. 2.1 lit a w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 W  przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane 

w zdaniu  pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem  

zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze  względu na 

miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego. Przepis ust. 2.2 stosuje się odpowiednio. 

2.5.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

3. Dokumenty, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt. 19). Dokumenty sporządzone  

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

4. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału: 

Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24  

ust. 1 będzie dokonana przez sprawdzenie właściwości i kompletności wymaganych dokumentów  i 

oświadczeń  (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy) metodą [spełnia – nie spełnia]. 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. podania nazw firm i adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym postępowaniu nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - oświadczenie składane  

wg wzoru w załączniku nr 8 do SIWZ. 
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IV.WARUNKI  WPŁATY  I  ZWROTU  WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
 

V. USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY 
 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

„Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym  

na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie”,  

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do 

SIWZ. 
2. Obowiązki Wykonawcy: 

Dostawa: 

Dostarczenie przedmiotu zamówienia – do Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 

ul. Aleja Wolności 29; 42-300 Myszków 

 

3. Termin i warunki dostawy: 

 

Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zamawiającego do 90 dni od dnia 

zawarcia umowy. 
 

4.  Cena oferty: 

4.1. Cena oferty – cena brutto za całość zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 10 do oferty. 

WYLICZENIE CENY NETTO I BRUTTO W ZAŁĄCZNIKU NALEŻY PRZEPROWADZIĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

ILOŚĆ X CENA NETTO = WARTOŚĆ NETTO 

WARTOŚĆ NETTO + WARTOŚĆ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG = 

WARTOŚĆ BRUTTO 
4.2. Waluta ceny ofertowej:   

4.2.1. Cena w PLN, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy,  

4.2.2. Cena w PLN lub w walucie obcej, gdy Wykonawcą będzie podmiot zagraniczny. 

4.3. Sposób kalkulacji ceny oferty: 

Ustalona cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podatek od 

towarów i usług VAT. 

Podatek od towarów i usług od wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów Zamawiajacy naliczy i ureguluje 

jako podatek należny zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Polsce. 

W przypadku Wykonawców krajowych do porównania ofert będzie zastosowana cena brutto  

za całość zamówienia, skalkulowana w sposób określony w pkt.4.3. 

W przypadku, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział Wykonawcy zagraniczni, którzy 

na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów  

i usług w kraju, oferty sporządzone przez tych Wykonawców zawierają cenę netto z 0% stawką podatku 

od towarów i usług.  

W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przez podmiot zagraniczny ceny podane w ofercie 

Zamawiający do porównania ofert będzie przeliczał po średnim kursie waluty obcej w NBP 

obowiązującym na dzień otwarcia ofert. 

W przypadku ofert złożonych przez Wykonawców zagranicznych do porównania ofert Zamawiający do 

ceny ofertowej doliczy należny podatek od towarów i usług i ewentualne cło, które stanowią koszt 
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Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o podatku od towarów i usług. Tak 

obliczona cena stanowi rzeczywistą cenę brutto oferty wykonawcy zagranicznego. 

Cenę całkowitą należy podać liczbą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5. Termin i warunki płatności:  

5.1. Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy, dokonana będzie w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 

przez Wykonawcę oryginału faktury, do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez 

Wykonawcę na fakturze. 

5.2. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności 

określonym we wzorze umowy. Dla wskazania na fakturze prawidłowego terminu płatności Wykonawca 

zobowiązany jest użyć sformułowania: „ zgodnie z umową”/” według umowy”. 

5.3.W przypadku nie uregulowania przez Zamawiajacego  płatności w terminie określonym  

w ust. 5.1,  Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.  

5.4.W przypadku wpisania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego  

z terminem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w 

ust. 6.1. Jednocześnie ustala się, że Zamawiający nie będzie dokonywał korekt błędnie wskazanego 

terminu płatności na fakturze w trybie "noty korygującej" – Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

tych korekt wewnętrznie w swoich urządzeniach księgowych. 

5.5.Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

VI.  ZASADY OCENY OFERT 
 

 

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie 
 

Lp. KRYTERIUM  RANGA 

1. Oferowana cena 60 % 

2. Ocena parametrów technicznych 40 % 

 R a z e m 100% 

 

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:  

 

Wartość punktowa kryterium [Oferowana cena]  wyliczana jest  wg wzoru: 

    

                C/of. najniższej 

         P = ----------------------- x 60 pkt. 

                C/of. badanej 

 

Wartość punktowa kryterium nr 2 [Ocena parametrów technicznych] podlega ocenie w oparciu o 

punktację  przedstawioną poniżej: 

 

                Łączna ilość przyznanych punktów oferty badanej 

         P = -------------------------------------------------------------------- x 40 pkt. 

                Łączna ilość przyznanych punktów oferty, która uzyskała najwyższą sumę punktów 

 

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którego oferta: 

─ odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych  

z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

─ odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ; 
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─ została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

VII.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO  

Z   WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ  

I MODYFIKACJI SIWZ 
 

 

1. Wszelką korespondencję, w szczególności oświadczenia i wnioski dotyczące postępowania składane 

w jego toku Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są składać w formie pisemnej.  

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: SP 

ZOZ/DZ/12/2017 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się  

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu  

i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski  

i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje. 

3. Korespondencję z zachowaniem formy pisemnej dotyczącą postępowania Wykonawcy są zobowiązani 

wysyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ul. Aleja 

Wolności 29; 42-300 Myszków, bądź składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrekcji 

SP ZOZ w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29; 42-300 Myszków.  

Korespondencję w formie faxu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem rygorów 

określonych w pkt. 2 na numer faxu: (34) 313 89 78.  

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na nr faxu 34 313 89 78 i w wersji edytowalnej na adres mailowy: 

przetargizoz@poczta.fm. 

4. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień  

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania; 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 4. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 

jest na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.  

8. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:  

 

w sprawie przedmiotu zamówienia – Michał Trojakowski Tel: (48) 313 88 80 

 

w sprawie procedury – Magdalena Dziechciarz - Pucek Tel/fax (48) 34/ 313 89 78  

 

 

VIII. SPOSÓB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN  

W SIWZ 
 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

mailto:przetargi
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2. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją również  

na swojej stronie internetowej. 

3. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 

- zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej  

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.  

W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy  

i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b. ustawy 

Prawo zamówień publicznych.) 

 

IX. MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

 

1. Miejsce składania ofert:         . 

Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w  pkt.  I/13. niniejszej Specyfikacji należy 

złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Sekretariat Dyrekcji 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 

42-300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany 

powyżej. 

2. Termin składania ofert: do dnia 09-03-2017 r. do godz. 10:00 

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę  i 

złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu 

składania ofert. 

4. Zamawiający zwróci niezwłocznie – bez otwierania – ofertę Wykonawców złożoną po terminie. 

 

X. MIEJSCE, TERMIN  I TRYB OTWARCIA OFERT 

 

 

1. Miejsce i termin  otwarcia ofert: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w – Budynku B-2 SP ZOZ w 

Myszkowie – sala narad w dniu: 09-03-2017 r. o godz. 10:30 
 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. 

3. 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. 
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XI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę  

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

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

oceny ofert i łączną punktację; 

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

1.4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tą informację również 

na stronie internetowej (www.bip.zozmyszkow.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

3. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania  

są jawne, z wyjątkiem 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. 

4. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  

lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

5. Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego 

uczestnika postępowania. 

6. Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które wynikają z ustawy  

 Prawo zamówień publicznych. 

7. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez DYREKTORA SP ZOZ W MYSZKOWIE (lub 

osobę przez niego upoważnioną). 

 

XII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH 

ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA 

ZOSTAŁA UZNANA  ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ 
 

 

Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie   

po zakończeniu  postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników przetargu   

przez DYREKTORA SP ZOZ W MYSZKOWIE. 

 

XIII.  TERMIN  ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z 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. 
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XIV.  PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG 
 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 

„Środki ochrony prawnej”. 

2. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI – „Środki ochrony prawnej”, ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm). 

 

Załączniki do SIWZ: 

1. Oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1b. 

2. Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1. 

3. Oświadczenie podmiotu trzeciego art. 22 ust. 1b - jeżeli dotyczy. 

4. Oświadczenie podmiotu trzeciego art. 24 ust.1 - jeżeli dotyczy. 

5. Oświadczenie podmiotu wchodzącego w skład "konsorcjum" art. 24 ust. 1 - jeżeli dotyczy. 

6. Oświadczenie podmiotów tworzących "konsorcjum" art. 22 ust. 1b - jeżeli dotyczy. 

7. Oświadczenie podwykonawcy art. 24 ust. 1 - jeżeli dotyczy. 

8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – wzór. 

9. Oświadczenie Wykonawcy dot. zgodności dokumentu z oryginałem. 

10. Formularz ofertowy. 

11. Opis przedmiotu zamówienia. 

12. Projekt umowy. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

SP ZOZ/DZ/12/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

„Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym 

 na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie” 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 
 

 

W imieniu  

 

 

……………..…………………………………………………………………………………,                      

    (nazwa Wykonawcy) 

 

niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy warunki udziału w w/w postępowaniu, tj.: 

 

1) posiadamy kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia 

3) posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalając na realizacje zamówienia 

 

 

 

 

 

…………………………..                    ………………………………………….. 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka 

wraz z podpisem 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

 

 

 
pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

SP ZOZ/DZ/12/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego pn:  

 

„Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym 

 na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie” 
 

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 
 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

SP ZOZ/DZ/12/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

„Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym 

 na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie” 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie jakim  

Wykonawcy zostają udostępniane zasoby podmiotu trzeciego 
 

 

W imieniu  

 

 

……………..…………………………………………………………………………………,                      

    (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy warunki udziału w w/w postępowaniu, tj.: 

 

1) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia* 

2) posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalając na realizacje zamówienia* 

 
 

 

 

 

W załączeniu oświadczenie o udostępnieniu zasobów 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 
 

pieczęć Podmiotu 
udostępniającego 

 

 

 

 
pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

SP ZOZ/DZ/12/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby 
 

W związku z  udostępnieniem zasobów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

przez Wykonawcę:. ..................................................................................................................... 

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn:  

 

„Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym 

 na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie” 
 

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu składającego Oświadczenie 

lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć Podmiotu udostępniającego 

zasoby 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Oświadczenie Podmiotu  

SP ZOZ/DZ/12/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę  

 

„Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym 

 na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie” 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmioty 

składający wspólna ofertę ("konsorcjum") 

 
w imieniu Konsorcjum: 

 

……………..…………………………………………………………………………………, 

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

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

    (nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną) 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy łącznie 

warunki udziału w w/w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień 

publicznych tj.: 

 

1) posiadamy kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia 

3) posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalając na realizacje zamówienia 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Podmiotów składających wspólna ofertę   lub 

 pieczątka wraz z podpisem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pieczęć Lidera Konsorcjum 
 

 

 

 
pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

SP ZOZ/DZ/12/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Podmiotu składającego wspólna ofertę 
 

W związku z udziałem w realizacji zamówienia jako podmiot składający wspólną ofertę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:. 

 

„Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym 

 na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie” 
 

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 
 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu składającego Oświadczenie lub  pieczątka wraz z 

podpisem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć Podmiotu składającego wspólną  

ofertę 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

SP ZOZ/DZ/12/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Podwykonawcy 
 

W związku z udziałem w realizacji zamówienia jako podwykonawca 

Wykonawcy:...................................................................................................................................... 

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn: 

 

„Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym 

 na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie” 
 

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych. 
 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Podwykonawcy  lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć Podwykonawcy 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

Oświadczenie 
 

SP ZOZ/DZ/12/2017 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji o której mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

(protokół z otwarcia ofert) 
Zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

 „Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym 

 na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie” 
 

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z 

art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy pzp. 

 nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z 

Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w przedmiotowym postępowaniu, * 

lub 

 należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z 

Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w przedmiotowym postępowaniu, 

  i składam  (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia.* 

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

  

..................................., dnia .........................2017 r. 

  

        
 

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

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do  

 reprezentowania Wykonawcy 

 

*- niepotrzebne skreślić  

 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ 

Oświadczenie 
 

SP ZOZ/DZ/12/2017 
 

 

 

         

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego pn:  

 

„Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym 

 na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie” 
 

Oświadczam/y, że wszystkie kopie dokumentów załączonych do niniejszej oferty są zgodne  

z oryginałami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

z późń. zm. 
 

 

..................................., dnia .........................2017 r. 

  

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

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do  

 reprezentowania Wykonawcy 

 

*- niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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SP ZOZ/DZ/12/2017 

Załącznik Nr 10 
 
…………………………………………………. 

pieczęć/nazwa Wykonawcy lub Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

tel./fax ……………………….. 

REGON ……………………… 

NIP  ……………………… 

e-mail   ………………………. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

ZAKUP KARETKI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM  

NA POTRZEBY SP ZOZ W MYSZKOWIE 

składamy niniejsza ofertę: 

 

Całkowita cena oferty:  

netto: ………………………zł  

słownie: …………………………………………………………………………….. 

VAT: ……………………zł 

brutto: …………………  zł  

słownie: …………………………………………………………………………….. 
 

W/g załącznika nr 11 do SIWZ – specyfikacja techniczna ambulansu oraz wyposażenia przedziału 

medycznego. 

Termin wykonania zamówienia: ……………………… ( nie dłuższy niż 90 dni od daty zawarcia 

umowy) 

Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy 

 

Oświadczamy, że: 

 Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 Uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 Załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 Deklarujemy wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej/konsorcjum: 

 Nazwisko, imię .................................................................................................... 

 Stanowisko ........................................................................................................... 

 Telefon...................................................Fax......................................................... 

 Zakres*: 

 - do reprezentowania w postępowaniu 

 - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
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Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej 

dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki do oferty:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

 

…………………., dn. ……………….. 

              

                                       ………………….………………………. 
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w 

obrocie prawnym lub posiadających  

pełnomocnictwo 

 

 

 

 
 
 


