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SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYSZKOWIE 

42-300 Myszków ul. Wolności 29 
 Dyrekcja: tel. / fax. (48 34) 313-73-29 

 Centrala: (48 34) 313-88-80 
                                                     Dział Techniczny i Zamówień Publicznych: (48 34)313-89-78 
                                              

  przetargizoz@poczta.fm                                                                                www.zozmyszkow.pl  

                                                                      

                                                                SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONI śEJ 200 000 EURO: 

t.j.: poniŜej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

na zadanie:  

 Zakup, dostawa i montaŜ  noŜa harmonicznego do zabiegów chirurgicznych dla potrzeb  

Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29. 

Nr sprawy : SP ZOZ/ZP/14/2013r. 

 

 

 

 

 ZATWIERDZIŁ  

 

                                                        -lek. med. Jacek Kret- 

 Dyrektor  ………………………………………. 

         

Myszków, sierpień 2013r. 
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     I. ZAMAWIAJACY: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE 

44 – 300 MYSZKÓW, UL. WOLNOŚCI 29 

NIP: 577-17-44-296      Regon: 000306377 

godziny urzędowania od poniedziałku do piątku - od  8:00  do 15:00 

 
I. Informacje ogólne 
 
1. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej „SIWZ” jest 

zaproszeniem i podstawą do złoŜenia oferty.  

2. Wykonawca winien się zapoznać z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie formularze zawarte w 
niniejszej SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek.  

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŜeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 
propozycję sam lub jako partner w konsorcjum.  

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

8. Zamawiający wybierze ofertę bez zastosowania  aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  

10. W kwestiach nie omówionych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt. 7 Ustawy. 

12. Na podstawie art.36 ust 4 ustawy, Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
14. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaŜ i oddanie do bieŜącej eksploatacji aparatury 
medycznej t.j.: nóŜ harmoniczny do zabiegów chirurgicznych – kpl. 1. 

     Kod CPV: 33 16 90 00-2 

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ – formularz 
asortymentowo-cenowy. 

2. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy – rok produkcji 2013, kompletny i po 
zainstalowaniu gotowy do podjęcia pracy, bez Ŝadnych dodatkowych zakupów. 

3. Wykonawca po przekazaniu do bieŜącej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązany jest do 
przeprowadzenia na własny koszt szkolenia w zakresie obsługi urządzenia dla personelu 
medycznego. 

4. Zamawiający podał opis przedmiotu zamówienia dopuszczając składanie ofert równowaŜnych o 
parametrach techniczno /eksploatacyjno /uŜytkowych nie gorszych niŜ te, podane w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
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      III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy. 

 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 22 ust 1 ustawy dotyczące:  
 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania 
określonej działalności 
 
2)   Posiadania wiedzy i doświadczenia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnianiu tego warunku. 

 
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnianiu tego warunku. 

     Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  
     zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów,  
     niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji  

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
 
4)   Sytuacji ekonomicznej i finansowej   
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnianiu tego warunku. 

 
2. Wykonawcy zobowiązani są równieŜ udokumentować, iŜ nie zachodzą wobec nich 

przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy skutkujące wykluczeniem z postępowania. 
 

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 
podstawie przedłoŜonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie 
spełnia.  

 
 
V. WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJ Ą     
     DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  
     SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ     
     DODATKOWE DOKUMENTY 
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1. Oświadczenia lub dokumenty, które przedstawiają Wykonawcy w celu potwierdzenia   
    spełniania warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 Pzp: 

1) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności. 
 

     2)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawcy przedstawiają w celu potwierdzenia, Ŝe nie 
zachodzą w stosunku do nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy, skutkujące 
wykluczeniem z postępowania: 
 
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności    
     gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  
     wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony  
     nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  
     udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, Ŝe 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
terminem składania ofert. 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
5) Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2  
    pkt. 5 ustawy Pzp albo oświadczenie/ informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej. 
 
 
3. Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy  
 
1) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w  niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich  w niniejszym 
    postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, Ŝe pełnomocnictwo    
    takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum. 
   Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w 

skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres. 

2) Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z 
dokumentów wymienionych w SIWZ w rozdziale V z zastrzeŜeniem, iŜ dokumenty 
wymienione w rozdziale V  ust. 2 stanowiące o braku podstaw do wykluczenia składane są 
przez kaŜdego z uczestników konsorcjum osobno. Dopuszcza się, by oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu – SIWZ rozdział V ust. 1 pkt 2 złoŜył ustanowiony 
pełnomocnik/lider w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.  

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
4) Zamawiający Ŝąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację 

zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę 
konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 



 5 

1) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający 
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 
1817).  

2) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których  mowa w SIWZ w rozdziale V ust. 2 pkt 1- 3 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

4) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  pkt 2, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przez notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.   

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
moŜe 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 przedłoŜonego dokumentu.  
 

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 
 
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia 
zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką 
powierzy podwykonawcom. 

 
5. .W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom   
     naleŜy przedłoŜyć: 
 
  1) Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane   
      produkty odpowiadają  określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym:  
   - dopuszczenie do obrotu i uŜywania w placówkach słuŜby zdrowia. 
  2) Dokładne opisy oferowanego urządzenia, prospekty, fotografie, ulotki lub katalogi producenta - 

w języku polskim lub tłumaczone na język polski. Zaleca się aby dokumenty te zostały 
załączone do oferty bezpośrednio po opisie parametrów technicznych. 

   3) Ponadto do oferty naleŜy dołączyć: 

1.   Druk oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 
2.  Wypełniony formularz parametrów technicznych – zgodnie  z załącznikiem nr 5 do  SIWZ. 
 
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę 

 
1. Zamawiający będzie się kontaktował z Wykonawcami oraz przekazywał 
     oświadczenia lub dokumenty przez:  
     telefon, fax i drogą elektroniczną.      tel/fax :34/313-89-78      
    e-mail: przetargizoz@poczta.fm  
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2.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  
    przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną i faksem-   
    w takim przypadku kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie pisma. 
 
 
VII. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
     Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin     
      składania ofert. 
 
VIII.TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SIWZ  
 

1.Oferent moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 
związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złoŜenia ofert, kierując swoje zapytania na 
piśmie na adres:  
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków,  
ul. Wolności 29, oraz fax: (48)34 313-89-78 lub e-mail: przetargizoz@poczta.fm  

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące SIWZ pod warunkiem, Ŝe 
zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu nie później niŜ do końca dnia ,w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcą, którym doręczono SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
IX. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 
        

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na 
SIWZ. 
2.O kaŜdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie kaŜdego z uczestników 
postępowania i będzie to dla nich wiąŜące. 
3.W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 
moŜe przedłuŜyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – 
Oferenta i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. 
4.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

X.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej, w formie wydruku 

komputerowego lub inną trwałą techniką. 
2. Dokumenty i oświadczenia mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz. 

3. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy w zakresie praw majątkowych (tj. osoba/osoby wymieniona/e w 
odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) lub osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie 
odrębnego pełnomocnictwa. Dotyczy to równieŜ odwołań. 

5. Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub kopii poświadczone „za zgodność z 
oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który 
zostało udzielone. 

6. Wszystkie podpisy złoŜone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej 
podpis celem jej identyfikacji. 

7. Zaleca się aby oferta była trwale spięta. 
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8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty i oświadczenia bez 
dodawania do ich treści jakichkolwiek zmian i zastrzeŜeń ze strony Wykonawcy. 

10. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać 
ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie naleŜy 
umieścić zastrzeŜenie „ZMIANA OFERTY”, „UZUPEŁNIENIE OFERTY” lub 
„WYCOFANIE OFERTY”. 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, kaŜdy ze wspólników musi 
złoŜyć dokument, o których mowa w rozdziale V pkt. 2. Pozostałe dokumenty będą traktowane 
jako wspólne. 
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność na niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zamówienia. Określone w art. 366 kodeksu cywilnego i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy.  
Korespondencja będzie prowadzona między Zamawiającym a ustanowionym pełnomocnikiem. 
JeŜeli oferta Wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia moŜe Ŝądać przedłoŜenia umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców – art. 23 ust. 4 ustawy Pzp.  

 
XI. MIEJSCE  I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Dyrekcji SPZOZ w Myszkowie, 

ul. Wolności 29 w terminie do 10-09-2013 r. do godz. 12:00 w nieprzejrzystej zabezpieczonej 
kopercie oznaczonej: 

„Oferta na zakup, dostawę i montaŜ noŜa harmonicznego do zabiegów chirurgicznych dla potrzeb 
Szpitala Powiatowego w Myszkowie. ”nie otwierać przed terminem 10-09-2013r. godz. 12:30. 

Na odwrocie koperty naleŜy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę 
2. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca moŜe wycofać wcześniej złoŜoną ofertę i   
    złoŜyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ   
    terminu składania ofert. 
3. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej, które odbędzie się w   
    siedzibie Zamawiającego w Myszkowie, ul. Wolności 29, budynek B-2 , sala konferencyjna,   
    w dniu 10-09-2013r. o godz. 12:30 
 
XII.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

A). Cenę naleŜy podać w PLN zgodnie z ustawą o cenach z dnia 5 lipca 2001r (Dz.U 01.97.1050 z 
póź zm.) Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń stron w walucie obcej. 

Oferowana cena to cena brutto oferty obejmująca wszystkie koszty związane z przedmiotem 
zamówienia i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego. 
 
Cena musi być podana cyfrowo i słownie. 

Oferowana cena zawiera wszystkie koszty finansowe, które poniósł oferent w związku z 
planowanym finansowaniem przedmiotu zamówienia.  
 
B). Warunki płatności 

Płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego z załączonym protokołem skutecznego odbioru przedmiotu zamówienia 
podpisanym przez wyznaczone osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 

XIII. KRYTERIA OCENY. 

cena  100% 
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     Wartość punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg wzoru: 

      cena       = najniŜsza oferowana cena brutto  x 100  

               cena badanej oferty brutto 

     w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje 100 pkt. 

 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryterium. 
 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres 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 złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom. 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 
 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa powyŜej, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 

 
XIV. ZAMAWIAJ ĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM 
 
XV. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY BY Ć DOPEŁNIONE  

         PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

  Po ogłoszeniu wyników postępowania w terminie nie krótszym niŜ 5 dni Zamawiający ustali z 
wybranym Wykonawcą termin i miejsce podpisania umowy. 

XVI. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE B ĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY 
 
Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie, Ŝe  zapoznał się z załączonymi istotnymi 
postanowieniami umowy które przyjmuje bez zastrzeŜeń lub zaparafuje istotne postanowienia 
umowy. 
Projekt  umowy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji. 
 

XVII. PRAWO WYKONAWCÓW  DO ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ                             
W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania. 
Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art.179 –198 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
XVIII. Zał ączniki: 
 
1. Oferta – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 
4. Projekt umowy – załącznik nr 4 
5. Formularz asortymentowo-cenowy  – załącznik nr 5. 

 
          -lek.med. Jacek Kret- 
                                          
                                                                                        ……………………………………. 
     (Dyrektor/kierownik jednostki)   
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                                                                                                                   Załącznik 1 do SIWZ 

 

(pieczęć firmy) ……………………, data ....................................................  

                                                       FORMULARZ OFERTY 

Dane wykonawcy 

Nazwa: .............................................................................  

Siedziba: .............................................................................  

Adres poczty elektronicznej: .............................................................................  

Numer telefonu: 0 (**) ..................................................................  

Numer faksu: 0 (**) ..................................................................  

Numer REGON: .............................................................................  

Numer NIP: .............................................................................  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  zakup, dostawę i montaŜ noŜa 

harmonicznego do zabiegów chirurgicznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie,  

ul. Wolności 29. Nr sprawy SP ZOZ/ZP/14/2013 

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

Nazwa aparatury medycznej, Typ/Model : ……………………………………………………… 

cena netto: ...................................................... zł.  
słownie złotych: .................................................................................................................................. 
podatek VAT: …………………………..zł 
wartość brutto: ................................................................................ zł. 
słownie złotych: .................................................................................................................................. 
 
1. Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie określonym w SIWZ. 

2. Na oferowany sprzęt medyczny  udzielimy gwarancji na okres ……………………… 

(min. 12 m-cy) od daty skutecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 

Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 

umowy jest/są: 

I. ……………………………………………………. 

 tel. kontaktowy, faks: .................................................................  

 

  Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej 
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przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 

stanowisko: .....................................................  

imię i nazwisko: .....................................................  

tel.: 0 (**) ..........................................  

fax:  0 (**) ..........................................  

uwagi: .....................................................  

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

             Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

4.Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

5.Oświadczamy, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 

stawiane wykonawcy oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeŜeń i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

 Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:  

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

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

ZastrzeŜenie wykonawcy: 

Zgodnie z art. 96 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iŜ wymienione niŜej 

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

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

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

Inne informacje wykonawcy:  

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

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

 Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Nr sprawy SP ZOZ/ZP/14/2013                                                     Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
(pieczęć firmy)                                                         ………………......, data.........................................

  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

   

Nazwa wykonawcy: .............................................................................  

Siedziba wykonawcy: .............................................................................  

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

Oświadczam, Ŝe spełniam niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub 
czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
Na kaŜde Ŝądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyŜej 
informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, Ŝe wszystkie dokumenty oraz 
przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. 
 
 
 
                                                 
 
 
                                                ............................................................................................... 
                                                               Podpisy osoby/osób uprawnionych  
                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 
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Nr sprawy SP ZOZ/ZP/14/2013                                                               Załącznik nr 3 

 

 

(pieczęć firmy)                                                         …………………..., data.......................  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW  

DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 

Data:   

Nazwa wykonawcy: .............................................................................  

Siedziba wykonawcy: .............................................................................  

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

 

Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu 
okoliczności , o których mowa w art.24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
Na kaŜde Ŝądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyŜej 
informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, Ŝe wszystkie dokumenty oraz 
przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 
                          .................................................................................................... 

                                    Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                                                                                                                                                                                                             
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                                                          Umowa nr …../2013                              Załącznik nr 4 

                                                                     (projekt) 

Zawarta w dniu …………….-2013 roku w Myszkowie, pomiędzy:  
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, 42-300 
Myszków, NIP: 577-17-44-296, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym  
w Częstochowie, Wydz. Gospodarczy Nr KRS:0000007638, zwanym dalej Zamawiającym, którego 
reprezentuje: 

Dyrektor                                                 -         Pan ……………………………………….. 
 
a: .........................................................................  z siedzibą w  ........................... – zarejestrowaną w 
Wydziale……………   Gospodarczym  Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla 
………………..pod numerem KRS .............., Wpis do ew. Dz. Gosp. Nr…………….. przez 
……… 
Numer NIP:…………………………. 
 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 
1. ...........................................................................................................................,  
o następującej treści: 
                                                                          § 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaŜ noŜa harmonicznego do zabiegów  
      chirurgicznych Typ./Model …………………… 
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe parametry techniczne oraz wyposaŜenie przedmiotu umowy są    
     zgodne ze złoŜoną do przetargu ofertą z dnia............................. 
3.  Oferta przetargowa złoŜona przez Wykonawcę stanowi integralną część niniejszej umowy. 
4. Strony uzgadniają , Ŝe w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi ponadto: 
  -  zainstalowanie i oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy u Zamawiającego, 
  -  przeprowadzenie instruktaŜu wstępnego oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez 
     Zamawiającego.  
 
                                                                         § 2  
 
1. Przedmiot umowy określony w § 1, winien spełniać wszelkie normy wymagane dla danych 

urządzeń. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu na jego Ŝądanie, dokumentacji 

dotyczącej warunków o których mowa w ust.1. 
                                                               
                                                                         § 3  
 
1. Cena oferowanego sprzętu wynosi:  
      netto:.......................................zł,  

słownie: ……………………………………………………………………………… 
podatek VAT: ……………………………zł  
brutto z VAT: ……………………………zł 
słownie: ………………………………………………………………………………  

2. W ramach ceny określonej w ust. 1 Wykonawca dostarczy w/w sprzęt na własny koszt i ryzyko 
do miejsca przeznaczenia t.j.: Szpital Powiatowy w Myszkowie, ul. Wolności 29, Blok 
Operacyjny, w terminie do 30 dni  od daty zawarcia umowy.   

3. Wykonawca zainstaluje i odda przedmiot umowy do eksploatacji oraz przeprowadzi instruktaŜ   
     wstępny i szkolenie pracowników Zamawiającego jak teŜ zapewni nieodpłatnie wymagane  
     przeglądy i konserwację  przez okres obowiązywania gwarancji. 
4. Zamawiający zastrzega, Ŝe Wykonawca moŜe wystawić fakturę dopiero po protokolarnym  
     odebraniu zainstalowanego przedmiot umowy.  
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5.  Płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewem w terminie  30 dni od  

    daty dostarczenia faktury do Zamawiającego wraz z protokołem skutecznego odbioru przedmiotu  

    zamówienia podpisanym przez upowaŜnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.                                

                                                                          § 4 
 
1.   Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego w miejscu docelowej lokalizacji  
       wskazanym w § 3 pkt. 2. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu  …….. miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt (min.      
    12 miesięcy) od daty skutecznego protokołu instalacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego    
     przez upowaŜnione osoby obu stron. 
3. JeŜeli przedmiot umowy nie będzie odpowiadał zgodnie ze złoŜoną ofertą wymogom   
    jakościowym w tym normom PN, to zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt. 
4. W razie zwrotu Wykonawca, jest  zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia  
    odpowiedniej jakości w terminie 7 dni. 
5. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz ewentualne naprawy do 7 dni licząc od dnia 

dokonania zgłoszenia. 
 
                                                                        § 5  
 
1. W przypadku stwierdzenia wady urządzenia (wady ukryte), zamawiający moŜe złoŜyć 

Wykonawcy reklamację w   terminie do 7 dni od daty jej ujawnienia. 
2. Stwierdzenie wady winno być potwierdzone pisemnie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 7 dni 

od dnia zawiadomienia. 
4. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust.3 uwaŜa się za jej uwzględnienie. 
5. W razie uwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

urządzenie zastępcze, odpowiedniej jakości lub usunąć stwierdzoną wadę w terminie do 7 dni. 
                                          
                                                                         § 6 
 
1. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp dopuszcza moŜliwość     
     wprowadzenia zmiany do umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:  
a) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności  
    niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych  
    okoliczności, 
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z dostawą przedmiotem zamówienia, np.  
    w zakresie zmiany stawki VAT. 
 
                                                                          § 7  
 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% 

ceny brutto przedmiotu umowy za kaŜdy dzień opóźnienia. 
2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego 

w wysokości 10% ceny brutto określonej  w § 3 ust.1. 
3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% ceny brutto określonej  w § 3 ust.1. 
 
 
                                                                          § 8  
 
Wykonawca nie moŜe przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.  
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                                                                           § 9  
 
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz postanowień zawartych w SIWZ. 
2.Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozpoznanie 

właściwego sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego. 
           
 
                                                                          § 10  
 
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
Załączniki  
1. Formularz asortymentowo-cenowy. 
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.  

 

 

 

                      Wykonawca                                                             Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 .........................................                                                ....................................... 
 
                            
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


