
                            ZAMAWIAJĄCY: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYSZKOWIE 

42-300 Myszków ul. Wolności 29 

                                     Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29 

                              Centrala: (034) 313-88-80 
 
 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego  

 na:  

Dostawę i montaŜ wyposaŜenia medycznego dla nowego pawilonu Szpitala Powiatowego w 
Myszkowie, ul. Wolności 29, realizowanego w ramach zadania:  

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem 
sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na 

terenie powiatu myszkowskiego. 
 

SPZOZ/ZP/6/2012 
 
 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli nie przekracza kwoty: 200 000 EURO 

 

 

 

 

                                                                                                                                          -lek.med. Jacek Kret- 
………………………………… 

    ZATWIERDZAM    

 

 

 

 

Myszków, luty 2012 r. 
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1. ZAMAWIAJ ĄCY 

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 

           Adres: ul. Wolności 29, 42-300 Myszków. http//: www.zozmyszkow.pl   

  telefon: (34) 313-89-78 
  fax: (34)313-89-78 
  e-mail: przetargizoz@poczta.fm   

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

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPZOZ/ZP/6/2012 
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŜej podane 
oznaczenie. 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa 
Pzp”, naleŜy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1. 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1.  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposaŜenia dla nowego pawilonu Szpitala Powiatowego 
w Myszkowie, ul. Wolności 29 w podziale na zadania:  

            Zadanie nr 1 – meble medyczne dla potrzeb bloku operacyjnego i oddz. ginekologiczno-    

                                      połoŜniczego wraz z salą cięć cesarskich,  

            Zadanie nr 2 – wyposaŜenie medyczne,  

            Zadanie nr 3 – urządzenia i aparatura medyczna. 

             Kod CPV:  

� 33 19 23 40-7 meble stanowiące wyposaŜenie sal operacyjnych,  
� 33 19 20 00-2 meble medyczne, 
� 33 19 21 20-9 łóŜka szpitalne, 

� 33 10 00 00-1 urządzenia medyczne. 

4.2. Zamawiający dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 

4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 4 do niniejszej SIWZ, w 
którym zamieszczono opisy, rysunki, formularze asortymentowe. 

4.4     W zakresie zadania nr 1 Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego moŜe 
dokonać wizji lokalnej celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i 
przydatnych do przygotowania oferty. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizję lokalną 
moŜna przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 14:30 po uprzednim umówieniu 
terminu z osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego t.j. Pani Joanna Lenartowicz, tel. (34) 
315-82-07 oraz potwierdzić na załączonym Oświadczeniu Załącznik nr 5 i załączyć do składanej 
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oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona wizji lokalnej, Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne uchybienia w składanej ofercie. 

5. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji umowy: do 5 tygodni od daty zawarcia umowy. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:  

6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; 

6.2. spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia  

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie precyzuje w w/w zakresie uszczegółowionych wymagań, których spełnienia 
wykonawca zobowiązany jest wykazać.  

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w w/w zakresie na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w punkcie 7.1.1 niniejszej SIWZ, na zasadzie: spełnia - nie spełnia. 

7.    INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                             
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 
24 UST. 1 USTAWY PZP 

7.1. W zakresie wykazania spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w ofercie: 

7.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu 
zgodnym z treścią załącznika nr 2 do formularza oferty (w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie); 

7.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w ofercie: 

7.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 
do formularza oferty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składa kaŜdy z Wykonawców); 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA, śE OFEROWANE 
DOSTAWY ODPOWIADAJ Ą WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  

8.1 Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe dostarczone meble będą wykonane z atestowanych materiałów 
zapewniających ich nietoksyczność i posiadających stosowne dopuszczenia do obrotu. 

9. INNE DOKUMENTY:  

9.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji            
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
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ewidencji działalności gospodarczej, PowyŜszy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.2.     Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału      
           Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające  
           odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie  
           zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  
            rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  
            organu – wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
            UWAGA:  PowyŜsze dokumenty sa poŜądane w celu weryfikacji waŜności złoŜonej oferty. 

9.1.1 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1 składa równowaŜny dokument, na podstawie którego 
Zamawiający będzie miał moŜliwość stwierdzenia waŜności oferty. 

9.2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

9.2.1 KaŜdy ze wspólników musi złoŜyć dokumenty wymienione w pkt 7.2.1 oraz 9.1. SIWZ. Pozostałe 
dokumenty o których mowa w punktach 7.1.1; 8 SIWZ, będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy 
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty naleŜy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli kaŜdego 
ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 kodeksu cywilnego.  

9.2.2 Dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie 
publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

9.2.3 Dokument pełnomocnictwa musi zostać złoŜony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

10.1.     Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  

10.2. Zamawiający dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania t.j. 
Zadanie nr 1, 2 i 3. 

10.3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10.4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1   
pkt 6 ustawy Pzp. 

10.4 Oferta musi zawierać wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w tre ści z wzorem) oraz niŜej 
wymienione dokumenty: 

10.4.1 Wypełnione formularze i opisy zawarte w załączniku Nr 4 do niniejszej specyfikacji)  

10.4.2 Oświadczenie oraz dokumenty wymienione w punktach 7,8 i 9 niniejszej SIWZ. 

10.4.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą.  

10.4.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                            
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

10.5 Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, 
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
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10.6 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

10.7 KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  

10.8 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej. JeŜeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi 
ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, Ŝe 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takŜe dokonywanie czynności wymienionych w pkt 
10.9. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złoŜony jako część oferty, musi być w formie 
oryginału, kopii potwierdzonej przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej notarialnie. 

10.9 Dokumenty składające się na ofertę - inne niŜ pełnomocnictwa - mogą być złoŜone w oryginale lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

10.10 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niŜ język polski winien być złoŜony wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą. 

10.11 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

10.12 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca winien, nie później niŜ w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje 
dotyczące ceny. 

10.13 Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy oraz zaadresowane: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w My szkowie  
42-300 Myszków, ul. Wolno ści 29. 

 
i opisane: „Oferta na dostawę i montaŜ wyposaŜenia medycznego nowego pawilonu Szpitala 
Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29 ) Nie otwierać przed dniem 06-03-2012 r., godz. 
12:30”  

W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji 
otwarcia ofert.  

10.14 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty 
lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie pod rygorem niewaŜności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 
winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

11.1  Oferty winny być złoŜone w siedzibie Zamawiającego w Myszkowie przy ul. Wolności 29, 
Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ, w terminie do dnia 06-03-2012 r. do godziny 12:00. 

11.2 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy 
bez otwierania. 
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12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ, INFORMACJA 
O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE 
PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

12.1  Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.  
Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.2 JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

12.3 Pytania naleŜy kierować na adres:  

SPZOZ w Myszkowie 
42-300 Myszków, ul. Wolności 29 

                                                                           tel/fax: (34) 313-89-78  

                                                                e-mail: przetargizoz@poczta.fm  
12.4 Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

12.5 W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego udzielone odpowiedzi Zamawiającego. 

12.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.  

12.7 JeŜeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert o  ten czas. 

12.8 Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. osoby: 

12.8.1 W sprawie procedury: Marek Winiarski ; tel/fa (34) 313-89-78; e-mail: przetargizoz@poczta.fm  

12.8.2  W sprawie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1- Iwona Kułach tel. 34/315-82-06,                                 

              Piotr Bańka tel. 34/315-82-72. 

12.8.3    W sprawie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 2 – Andrzej Sosnowski, Ewa Lula tel. 315-82-39. 

12.8.4   W sprawie przedmiotu zamówienia: Zadania nr 3- Piotr Bańka, Andrzej Sosnowski. 

12.9  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony 
za pomocą faksu lub e-mail. W tym wypadku kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-mail.  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje naleŜy kierować na adres:  

SPZOZ w Myszkowie 
42-300 Myszków, ul. Wolności 29 

tel/fax: (34) 313-89-78 

     e-mail: przetargizoz@poczta.fm 
12.10  Wszelkie zmiany, uzupełnienia, modyfikacje treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane 

Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy 
otrzymali  SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

13. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA B ĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOśONĄ OFERTĄ 

13.1  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
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14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wolności 29, sala konferencyjna bud. B-2,    
w dniu 06-03-2012 r., o godzinie 12:30. 

15. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT  

15.1  Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 14. Otwarcie ofert jest 
jawne.  

15.2  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę), adres 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty. 

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

16.1      Oceny dokonywać będzie Komisji Przetargowa w oparciu o następujące kryteria: 

cena  -  100 %   W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu  

wzoru: 

                                                                        najniŜsza cena oferty brutto  
              liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto     x  100  

16.2 Oceny dokonywać będą członkowie Komisji Przetargowej, stosując zasadę, iŜ oferta nieodrzucona, 
zawierająca najniŜszą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.  

16.3 Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                      
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający nie 
będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń. 

16.4 W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie 
dokonywał jej oceny punktowej. 

16.5  JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały 
złoŜone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złoŜyli te oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

16.6  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

16.7  JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

17. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający uniewaŜni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

18. UDZIELANIE ZAMÓWIENIA  

18.1  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i stanowi ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w pkt 17 SIWZ. 

18.2  Zamawiający uniewaŜni postępowanie, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp. 

18.3  Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie 
krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,                      
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jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, z zastrzeŜeniem art. 94 
ust. 2 pkt 1 lit. a) Pzp.  

18.4  JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki 
uniewaŜnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

18.5  Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.  

18.6 ZłoŜenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy. Wykonawca nie 
jest zobowiązany do dołączenia do oferty wzoru umowy. 

18.7  Zmiany nie dotyczące postanowień umownych, np. zmiana danych teleadresowych lub numeru konta 
bankowego spowodowane przyczynami organizacyjnymi, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego 
oświadczenia Strony, której zmiany dotyczą, drugiej Stronie. 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM                                                                                         
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

20. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

20.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji 
cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty). 

20.2. Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 
SIWZ i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla 
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.  

20.3  Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą 
podlegały waloryzacji. 

20.4      Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN. 

21. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY  

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy. 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

23. Załączniki:  
1. Oferta wzór – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 
4. Zestawienie przedmiotu zamówienia (opisy, rysunki, formularze) – załącznik nr 4 
5. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej – Załącznik nr 5. 
6. Projekt umowy – załącznik nr 6.  
                        

Myszków, luty 2012r. 

            Zatwierdzam:  

                                                                                                  -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 zadanie:  

Dostawę i montaŜ wyposaŜenia medycznego dla nowego pawilonu Szpitala Powiatowego w 

Myszkowie, ul. Wolności 29, w ramach zadania:  

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu 
medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu 
myszkowskiego. 

Nr sprawy SP ZOZ/ZP/6/2012 

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, za cenę: 

Zadanie nr  I – nazwa: ……………………………………………………………………… 

wartość netto: .................................................................................. zł.  
słownie złotych: ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
podatek VAT: …………………………..zł 
wartość brutto: ................................................................................ zł. 
słownie złotych: ...........................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 
 

Zadanie nr  II – nazwa: ……………………………………………………………………… 

wartość netto: .................................................................................. zł.  
słownie złotych: ........................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................. 
podatek VAT: …………………………..zł 
wartość brutto: ................................................................................ zł. 
słownie złotych: ...........................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
 
 
 

Zadanie nr  III – nazwa: ……………………………………………………………………… 

wartość netto: .................................................................................. zł.  
słownie złotych: ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
podatek VAT: …………………………..zł 
wartość brutto: ................................................................................ zł. 
słownie złotych: ...........................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 
 

Termin płatności: do 30 dni. 

1. Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie określonym w SIWZ. 

2. Na oferowane wyposaŜenie/sprzęt udzielimy gwarancji na czas określony w formularzach 

asortymentowych (przedmiot zamówienia -Załącznik nr 4 do SIWZ) od daty skutecznego odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 

umowy jest/są: 

I. ……………………………………………………. 

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

 zakres odpowiedzialności: .........................................................  

II. …………………………………………………… 

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

 zakres odpowiedzialności: .........................................................  

  Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej 

przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 

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

imię i nazwisko: .....................................................  
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tel.: 0 (**) ..........................................  

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

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

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

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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

wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania 

oferty. 

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

istotnych warunków zamówienia.  

3. 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/6/2012                                                     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 zgodnie z Art. 22. 
ust.1, 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/6/2012                                                                                        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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SPZOZ/ZP/6/2012 
 

                                                                                                                                        Załącznik nr  5  

 

        Myszków dnia ………………………… 

 

 

                                                        Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej 

 

 

Oświadczamy, Ŝe jako Wykonawca:  …………………………………………………………………………  

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

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

                                                  (wpisać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

ubiegający się o zamówienie publiczne w zakresie zadania Nr ………………………………………………. 

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

odbyliśmy wizję lokalną i zgadzamy się z istniejącymi warunkami, które uznajemy za wystarczające do 

przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

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

Pieczęć i podpis Wykonawcy                                                                  pieczęć i podpis Zamawiajacego 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 
                                                               Umowa nr …../1012  
                                                                         (projekt) 
Zawarta w dniu …………….-2012 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: 
.................................................................................................................................................................. 
 
o następującej treści: 
                                                                          § 1  
 
1.Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa / montaŜ  ……………………………………….  
      Typ./Model …………………… (Zadanie nr ………) 
2.Wykonawca oświadcza, Ŝe parametry techniczne oraz wyposaŜenie przedmiotu umowy są    
     zgodnie ze złoŜoną do przetargu ofertą  z dnia.............................. oraz dokonana weryfikacją wymiarów  
     przedmiotu zamówienia w zakresie wyposaŜenia meblowego (Zadanie nr 1 A i 1B.) 
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 (odpowiedniego zadania) 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 wyposaŜenia/ sprzętu wynosi: netto:.......................................zł,  

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

2. W ramach ceny określonej w ust. 1 Wykonawca dostarczy/zamontuje sprzęt ............................  na własny 
koszt zamawiającego ryzyko do miejsca przeznaczenia t.j. nowy pawilon Szpitala Powiatowego w 
Myszkowie, ul. Wolności 29, w terminie do ………. dni  od daty zawarcia umowy.   

3. Wykonawca zainstaluje i odda przedmiot umowy do eksploatacji oraz przeprowadzi instruktaŜ   
      wstępny i  przeszkolenie 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 zainstalowanych urządzeń stanowiących przedmiot umowy.  
5.  Płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewem w terminie do 30 dni od  
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    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/  
     meble/wyposaŜenie*. (zgodnie z wypełnionymi formularzami asortymentowo-cenowymi) 
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.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 przedmiotu zamówienia, 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  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% ceny brutto 

przedmiotu umowy za kaŜdy dzień opóźnienia. 
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego w 

wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust.1.  
c) Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania przewyŜszającego wysokość  zastrzeŜonych kar 

umownych.  
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne: 
a)  z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezaleŜnych 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  
Integralną część niniejszej umowy będą stanowią formularze-zestawienie parametrów technicznych. 

 
 
 
 
                      Wykonawca:                                                                     Zamawiający: 
 
 
 
 
 
 
 
                 ..............................................                                                .......................................... 
 
                            
                                                                        
 
 

 
 
 
 

 


