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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 209 000 EURO 

 
Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz.1579) 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 wraz z dostawą gazów medycznych oraz dzierżawa butli dla potrzeb 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 

Termin wykonania zamówienia: 24 miesięce od daty obowiązywania umowy. 

 

Przedmiot zamówienia określają: 

- nazwa i kod CPV:  

24 00 00 00 - 4 Produkty chemiczne 
24 10 00 00 – 5 Gazy 
24 11 19 00 – 4 Tlen 
24 11 22 00 – 4 Tlenki azotu 
- wzór umowy – załącznik Nr 6 

- formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – załącznik Nr 7 
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I. Zamawiający 
Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 
Adres zamawiającego: ul. Aleja Wolności 29; 42-300 Myszków 
Telefon:(34) 313 89 78 
Adres strony internetowej: www.bip.zozmyszkow.pl 
Adres poczty elektronicznej: przetargizoz@poczta.fm 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.  
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Zamówienie obejmuje dostawę asortymentu szczegółowo określonego w Formularzu asortymentowo – cenowym, 
podzielonego na 3 zadania (pakiety) przez okres 24 miesięcy, od daty obowiązywania umowy. 

 
Zamawiający wymaga, aby dostawy częściowe przedmiotu zamówienia następowały na podstawie zasad określonych 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 

 
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) koszt transportu wliczony w koszt przedmiotu zamówienia. 

b) butle dzierżawione muszą posiadać przeglądy techniczne, legalizację i konserwację, 

c) napełnione butle będące własnością Zamawiającego winny wracać nieuszkodzone. 

d) przy każdej dostawie wymagane jest zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający parametry jakościowe 

dostarczonego towaru. 

 

Zamawiający wymaga, aby dostarczany przedmiot zamówienia posiadał: 

a. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 

r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003 ze zm.); 

b. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z 

wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211); 

c. Karty charakterystyki. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia w/g załączonych 
zestawień pakietowych (zadań) od 1 do 3.  

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ zestawienia pakietowe, 
stanowiący jednocześnie formularz asortymentowo - cenowy. 

 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swej ofercie części zamówienia (zakresu), których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części. Części nie mogą być dzielone przez  
Wykonawców. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie zostaną 
odrzucone.  
 
5. W celu spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 
 
a. oświadczenia Wykonawcy, że posiada Karty charakterystyki produktu leczniczego na zaoferowane produkty 
lecznicze wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do okazania karty charakterystyki na wyraźne żądanie 
Zamawiającego (o ile dotyczy);  
 
b. oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą Prawo 
farmaceutyczne wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do okazania dokumentu pozwolenia na wyraźne żądanie 
Zamawiającego (o ile dotyczy); 
 
c. oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211)  a ponadto, że Wykonawca jest gotowy w każdej chwili na 
żądanie Zamawiającego potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji lub oświadczenie, że 
oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym (o ile dotyczy); 
 
d. oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby posiadają deklarację zgodności CE lub oświadczenie, że 
oferowany produkt nie wymaga posiadania deklaracji zgodności CE (o ile dotyczy); 

 
7. Zamawiający na etapie badania ofert sprawdzi spełnienie ww. wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia na 
podstawie oświadczeń. W następnym etapie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia ww. oświadczeń 
lub dokumentów. 
 



IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach z upoważnienia art. 67 ust. 1 pkt 7 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
 
V. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie zostanie zrealizowane sukcesywnie w terminie 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu; 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. Wykonawca powinien wykazać, że posiada:  
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: 
— zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego lub dokument równoważny; 
— zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
lub dokument równoważny – dotyczy tylko produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez 
Wykonawcę. 
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku. 
3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku. 
 

2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zasobach ekonomicznych i zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 25a ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania do dyspozycji Wykonawców niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu świadczącego o odpowiedzialności solidarnej Wykonawcy i 
podmiotu, na którego zasoby ekonomiczne i finansowe powołuje się. 
 
3. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 
 a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
 b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 
 c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
 d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
4. Sprawdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń 
załączonych do składanej oferty - zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 5 do SIWZ. 
 
5. Do Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, zastosowanie znajduje przepis art. 24 ust. 
8 ustawy PZP. 
 
VI a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu  
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 
1844); 
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności 
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP chyba że jest możliwe 
zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 
4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą  
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 
6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub  
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub  
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 



7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją 
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 
8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 
w załączniku nr 2, w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 
 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII. 
1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  
 
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o 
którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ  
 
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  
wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu 
składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów niniejszej SIWZ 
dotyczące tych podmiotów  
 
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów:  
a. 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. 
 
b. Koncesja, zezwolenie lub licencja: 
— na wytwarzanie gazów medycznych w przypadku gdy wykonawca jest wytwórcą produktu; 
— na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi w przypadku gdy 
wykonawca jest dystrybutorem produktu. 
 
c. Kart charakterystyki produktu leczniczego (o ile dotyczy);  
 
d. Dokumentów potwierdzających, że zaoferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą 
Prawo farmaceutyczne (o ile dotyczy dotyczy); 
 
e. Dokumentów potwierdzających, że oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym Wykonawcy, że zaoferowane 
wyroby spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 211 (o ile dotyczy); 
 
f. Dokumentów potwierdzających, że zaoferowane wyroby posiadają deklarację zgodności CE (o ile dotyczy); 
 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 
dnia 27 lipca 2016 r. (Dz. U. z dn. 27.07.2016 r. poz. 1126). 
 
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5. pkt. a-c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo, że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 



wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
 
b) Dokumenty, o których mowa w pkt 5 a-c powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
 
c)Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem  zawierającym oświadczenie złożone 
przed 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.  
 
d)Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o  których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, Wykonawca 
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z tym że w  przypadku, gdy w miejscu zamieszkania 
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym,  administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszeme)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. 
 
10. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie przez komisję przetargową zgodnie z ustawą Pzp oraz niniejszą 
SIWZ.  
 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać 
pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w 
rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w 
SIWZ. 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres: SP ZOZ w Myszkowie ul. Al. Wolności 29; 42-300 Myszków  
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny 
być kierowane na adres: przetargizoz@poczta.fm 
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na 
żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania 
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu,  
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w dziale VIII 
pkt. 7 niniejszej SIWZ. 
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
w kwestiach formalnych, w zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
 
• Magdalena Dziechciarz - Pucek – Dział Zamówień Publicznych 
tel. 34 313 89 78; e mail: przetargizoz@poczta.fm 
 
w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
• Marcin Kurzak – Kierownik Apteki, tel. 34 315 82 08 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakiekolwiek inny kontakt zarówno z  
Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym 
rozdziale SIWZ. 
 
IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 
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nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
 
XI. Opis sposobu przygotowywania oferty 
1) Oferta powinna zawierać: 
a. podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ, 
b. podpisany przez Wykonawcę zał. nr 2 do SIWZ. 
c. podpisany przez Wykonawcę zał. nr 3 do SIWZ. 
d. podpisany przez Wykonawcę zał. nr 5 do SIWZ. 
e. podpisany przez Wykonawcę zał. nr 7 do SIWZ. 
2) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
5) Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami Wykonawca sporządza ściśle według postanowień 
niniejszej SIWZ.  
6) Ofertę sporządza się w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź 
niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
7) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na przygotowanych i udostępnionych drukach załączników lub w oparciu o 
zawartą w nich treść, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ. 
8) Do oferty należy załączyć spis treści – wykaz dokumentów załączonych kolejno do oferty. 
9) Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w 
sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) należy opatrzyć 
pieczęcią imienną Wykonawcy.  
10) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzegł, że 
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy złożyć w 
osobnej części i odpowiednio je oznaczyć np. dokumenty poufne.  
11) Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz 
opisanej w następujący sposób:  

„Oferta na:  Zakup wraz z dostawą gazów medycznych oraz dzierżawa butli dla potrzeb Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 

nie otwierać przed 05.12.2017 r., godz. 10:30” 
Nr sprawy: SP ZOZ/DZ/39/2017"  

z oznaczeniem Wykonawcy (nazwa adres firmy). ……………………………………………………………………….. 
nie otwierać przed 05.12.2017 r., godz. 10:30” 

12) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania 
ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być oznaczone słowami „zmiana” lub „wycofanie”. 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie 
terminu do wniesienia odwołania. 
13) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i 
opatrzone datami ich dokonania.  
14) Obowiązkiem składającego ofertę jest uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania 
ofert. 
15)  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) Wykonawca winien nie później niż 
w terminie składania ofert opatrzyć je klauzulą – nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wykazać, że zastrzeżone informacje mają charakter techniczny 
lub technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, nie zostały ujawnione do wiadomości 
publicznej oraz podjęto niezbędne działania celem zachowania ich poufności. 
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. : 
Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ w Myszkowie 
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29 do godz. 10:00. 
2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu  05.12.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie 
Zamawiającego, tj. w budynku B-2, sala konferencyjna. 
 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1) Ceną oferty (brutto) jest wartość brutto wszystkich pozycji. Należy wyliczyć ją poprzez zsumowanie wartości brutto  
wyliczonych dla poszczególnych pozycji w formularzu cenowym. 
2) Cenę oferty należy wpisać zarówno w formularzu cenowym jak i w formularzu ofertowym. 
3) Wykonawca określi cenę oferty w złotych z VAT, przy uwzględnieniu stawki podatku, obowiązującej w dniu 
składania ofert. 
4) Cena oferty ma być podana jednoznacznie. Nie dopuszcza się przy podawaniu ceny oferty wprowadzania zapisów 
typu „na podane ceny udzielam 10% rabatu”. Ewentualne upusty, rabaty, o ile nie są czynem nieuczciwej konkurencji 
w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) powinny zostać uwzględnione w cenie. 
5) Ceny (w tym jednostkowe) powinny być podawane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Jednocześnie 
Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, jednakże wymaga 
podawania wartości z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
 



XIV. Kryteria oraz sposób oceny ofert 
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą: 
 
KRYTERIUM I  - CENA – waga 100 %  
 
Ocenianym ofertą, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: 
 
                       cena oferowana minimalna brutto 
        Cena  = ------------------------------------------------- x 100 pkt. 
                               cena badanej oferty brutto 
 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści 
złożonych przez niego ofert. 
 
3. Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u  
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 
co znajduje odzwierciedlenie w Formularzu ofertowym- zał. nr 1 do SIWZ. 
 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające 
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 
niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.  
3. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp.  
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania 
i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,  
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w kryterium oceny ofert i punktację, 
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i  
prawne,  
d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta. 
5. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 3 i 4 Zamawiający umieści na stronie internetowej;  
www.bip.zozmyszkow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem 
wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.  
7. Po ogłoszeniu wyniku, przed zawarciem umowy, Wykonawca dostarczy dokument wskazujący osoby uprawnione do 
zawarcia umowy.  
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 
XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 
XVII. Istotne postanowienia umowy 
Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp; 
1. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności: 
1.1 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej 
z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
1.2 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokona czynności  
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności; na powyższe nie  
przysługuje odwołanie. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy: 
2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 



postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 
2.2 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym  
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o  
zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego. 
2.3 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii  
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której  
przystępuje. 
2.4 O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. 
2.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby przesyłając jego kopię Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
2.6 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 
3. Skarga do sądu: 
3.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
3.2 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając  
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
3.3 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od 
dnia jej otrzymania. 
3.4 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie 
zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o 
uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub części. 
3.5 Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. 
3.6 Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 
 
XIX. Aukcja elektroniczna 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 
XX. Inne 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579). 
 
 
 
Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 
 
Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy 

Załącznik Nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 4: Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 5: Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 6: Wzór umowy      

Załącznik Nr 7: Formularz asortymentowo – cenowy. 

 

 

    Zatwierdzam:  

  

          ……….………………………… 

                    /Dyrektor/ kierownik jednostki/ 
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Załącznik Nr 1 

………………………………………… 
pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
 
tel./fax ……………………….. 
REGON ……………………… 
NIP  ……………………… 
e-mail   ………………………. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Szpitala 
Powiatowego w Myszkowie 

składamy niniejsza ofertę za cenę: 
 
Pakiet nr 1 

netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
VAT :………………………...…………………zł 
wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym (załącznik Nr 7) 
 
Pakiet nr 2 

netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
VAT :………………………...…………………zł 
wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym (załącznik Nr 7) 
 
Pakiet nr  3 

netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
VAT :………………………...…………………zł 
wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym (załącznik Nr 7) 
 
Termin wykonania zamówienia:  
24 miesiące od daty obowiązywania 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. 
 Oświadczamy, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem1 / małym2 / średnim przedsiębiorstwem3?* 

 Zgodnie z art. 91 ust. 3 a, składając niniejszą ofertę informujemy, że wybór naszej oferty NIE BĘDZIE/BĘDZIE* 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 
Wykonawca wskaże nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskaże jego 
wartość bez kwoty VAT. 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

 Nazwisko, imię .................................................................................................... 
 Stanowisko ........................................................................................................... 
 Telefon...................................................Fax......................................................... 
 Zakres*: 
 - do reprezentowania w postępowaniu 
 - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
 Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

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

                                                 
 

 
 
 * niepotrzebne skreślić 
 



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

 
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:  
………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
 
…………………., dn. ……………….. 
             
            ………………….……………….……………………. 

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwo 
 
 
 
 
1
 . Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR. 
1 . 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR. 
1 . 

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

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
EUR 
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Załącznik Nr 2 
 
 

…………….……….………………… 
 (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) na zadanie 
pod nazwą: 

„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Szpitala 
Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29” 

 
oświadczam, że: 

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

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

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

........................................................................................................................................ 
Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * 

 
spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
 

................................................................................ 
               (data i podpis upełnomocnionego  
                  przedstawiciela Wykonawcy) 

* 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PODLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego 
podlegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 

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

               (data i podpis upełnomocnionego  
                  przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 
 

…………….……….………………… 
  (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) pod nazwą: 
 

„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Szpitala 
Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29” 

 
oświadczam, że: 

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * 

 
 

1. Na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

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

                  (data i podpis upełnomocnionego  
                      przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 

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

podstawie art. ………………….. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 
 

OSWIADCZENIE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 

Oświadcza, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:NIP/PESEL,KRS/CEiDG), 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na dzień składania ofert. 

 

 

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

                                (data i podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 
 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Zakup wraz z dostawą gazów medycznych oraz dzierżawa butli dla potrzeb 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 

działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 

2017r., poz. 1579) 

 
a*. oświadczam, że Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                (wpisać nazwę Wykonawcy) 

nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

 

  

b*. oświadczam, że Wykonawca …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                (wpisać nazwę Wykonawcy) 

przynależy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z Wykonawcą  

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

                                                                (wpisać nazwę Wykonawcy) 

W załączeniu przedstawiam następujące dowody, że powiązania ze wskazanym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

 

1.  ………………………………… 

2. …………………………………. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

  dnia              

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

Oświadczam, że: 
a. posiadamy Karty charakterystyki produktu leczniczego na zaoferowane produkty lecznicze wraz z zobowiązaniem 
się Wykonawcy do okazania karty charakterystyki na wyraźne żądanie Zamawiającego (o ile dotyczy);  
 
b. zaoferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne wraz z 
zobowiązaniem się Wykonawcy do okazania dokumentu pozwolenia na wyraźne żądanie Zamawiającego (o ile 
dotyczy); 
 
c. zaoferowane wyroby spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 211)  a ponadto, że Wykonawca jest gotowy w każdej chwili na żądanie Zamawiającego 
potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji lub oświadczenie, że oferowany produkt nie jest 
wyrobem medycznym (o ile dotyczy); 
 
d. zaoferowane wyroby posiadają deklarację zgodności CE lub oświadczenie, że oferowany produkt nie wymaga 
posiadania deklaracji zgodności CE (o ile dotyczy); 
 

 

 
. ........................... dnia .................................  

 
 
 
 
                                                                                                                            

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

występowania w obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo 

 


