SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Mława,dnia 27.12.2018 r.
Znak postępowania: SPZOZ ZP 476/2018

w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawę aparatu ultrasonograficznego”
Nazwa i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
NIP: 569-14-26-619 REGON: 000302474
23 654 32 35, fax. 23 654 32 40
email: zamowienia@szpitalmlawa.pl

I.

Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwanej dalej ustawą PZP o wartości przekraczającej kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

II.

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Dostawa aparatu ultrasonograficznego wysokiej klasy zgodnego z załacznikiem nr 2 do SIWZ.

III.

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


IV.

33112200-0

Aparaty ultrasonograficzne

Podwykonawstwo.
1.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Brak informacji w tej sprawie będzie
oznaczał, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

2.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji zamówienia,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
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V.

4.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy.

5.

Postanowienia zawarte w ust. 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio wobec dalszych Podwykonawców.

6.

Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom.

Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie d o p u s z c z a składania ofert częściowych.
Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalnej liczby
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.
VI.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII.

Informacje o zamówieniach uzupełniających/dodatkowych
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

VIII.

Umowa ramowa.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

IX.

Informacja na temat aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 1 ustawy p.z.p

X.

Termin wykonania zamówienia.
1.

XI.

XII.

Przewidywany termin realizacji zamówienia – dostawa aparatu w ciągu 35 dni od daty podpisania umowy. .

Wymagania stawiane Wykonawcy:
1.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy oraz pełnienie obowiązków gwaranta na zasadach
określonych w umowie.

2.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.
dotyczące:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - Zamawiający odstępuje od konkretyzacji ww. wymogu.
1.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający odstępuje od konkretyzacji ww. wymogu.
1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonują co najmniej 3 dostawy aparatu ultrasonograficznego.
2.

Udział podmiotów trzecich.

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
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zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając nie budzące wątpliwości co do czasu, sposobu i zakresu udostępnienia zasobów zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.3. Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów wyłącznie, jeśli podmioty zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia
wskazanych, szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy. Zaniechanie tego
obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy.

3.1. Zamawiający odstępuje od skorzystania z fakultatywnych podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 24 ust. 5
PZP.
4.

Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy PZP):

4.1. Ustanowią Pełnomocnika (lidera) do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.2. Pełnomocnictwo/upoważnienie winno być zgodne z wymogami prawa i podpisane przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli konsorcjantów oraz dołączone do oferty.
4.3. Kontakty bezpośrednie oraz wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.

XIII.

Zamawiający odstępuje od konkretyzacji wymogu postanowień dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę i tym samym nie określa
szczegółowych form zatrudnienia.

Informacja o oświadczeniach i/lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
1.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1) i kwestii podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1

2.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów.

3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.

Zamawiający zamierza skorzystać z „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy P.z.p dlatego przed
udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP tj.:

4.1. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4.2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia:
a)

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
c)

4.2.1

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(niniejsze oświadczenie Wykonawca składa sam w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia),

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający będzie żądał złożenia oświadczeń, kart katalogowych, opisów, fotografii itp. potwierdzających
spełnienie bądź nie spełnienie parametrów technicznych punktowanych oferowanego sprzętu jak i pozostałych
parametrów technicznych.

4.3. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w rozdziale XIV ust.
4.2 pkt. a, b SIWZ (dokumenty składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia)
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Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą:

5.1. Wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
5.2. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym
składania oświadczenia woli.
5.3. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale XII o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy PZP jeśli dotyczy.
5.4. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.
XIV.

Forma dokumentów.
1.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców składane są
w oryginale.

2.

Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem w formie pisemnej lub elektronicznej.

3.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
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XV.

XVI.

4.

Materiały stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie
wyróżnione, tj. spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczysta okładkę lub kopertę.

5.

W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako „tajemnicy przedsiębiorstwa”, w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa
w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy.

6.

Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na formularzu
ofertowym. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany
jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa.
Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej „tajemnicy przedsiębiorstwa” upoważni
Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

7.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

8.

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

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania wniosków
i zawiadomień.
1.

Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres email: zamowienia@szpitalmlawa.pl. Nadane w ten sposób dokumenty winny zostać potwierdzone niezwłocznie
drogą pisemną (listem).

2.

Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż
korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres internetowy podany przez
wykonawcę w formularzu oferty została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

4.

Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak i odpowiedzi na pytania, co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie
na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.szpitalmlawa.pl

5.

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składnia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa pkt 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.

7.

Zamawiający nie udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ telefonicznie. Wykonawcy zobowiązani są przesyłać
zapytania dotyczące treści SIWZ w sposób umożliwiający zapoznanie się z udzielonymi wyjaśnieniami
Zamawiającego wszystkim zainteresowanym (w formie pisemnej; faksem; w formie elektronicznej – mailem).

8.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach od
7:00 do 14.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sprawach formalnych związanych z procedurą
postępowania są: Mariusz Gołębiewski lub Anna Tarnowska - Tel. 23 654-32-35 wew. 308,
email: zamowienia@szpitalmlawa.pl
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XVII.

Wymagania dotyczące wadium.
1.

XVIII.

Termin związania ofertą.
1.
2.

3.

XIX.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
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 wyrażanie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Opis sposobu przygotowania ofert.
1.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

2.

Zaleca się, aby formularze z informacjami niezbędnymi do oceny oferty zostały sporządzone zgodnie z wzorami
dołączonymi do SIWZ.

3.

Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy
dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać z użyciem długopisu lub atramentu).

4.

Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

5.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

6.

Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie, z przyjętymi zasadami reprezentacji.

7.

W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8.

Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane przez Wykonawcę.

9.

Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację, tzn. muszą być czytelne lub złożone
wraz z imienną pieczątką. UWAGA: Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby
składającej podpis lub w sytuacji, gdy w edytowalnym formularzu, obok podpisu widnieje informacja
umożliwiająca identyfikację składającego.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.
11. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „OFERTA
ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ”, zarówno zmiana jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany
dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
12. Złożenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.
13. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co
spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 PZP.
14. Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu
składania ofert oznaczając przy tym opakowanie, tak jak podano w rozdziale XXI pkt. 1 i 2 SIWZ oraz
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dodatkowym napisem: „UZUPEŁNIENIE OFERTY”. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej
kolejności.
15. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta
musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia a
także winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego
przedstawiciela/ lidera. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
16. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z
oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
upoważnionego do poświadczania i podpisania oferty.
17. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.
18. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą być one udostępnione oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4.
19. Zamawiający wymaga aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
XX.

Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. SPZOZ w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława, Sekretariat
pokój nr 105, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2019 do godz. 09:00 w zamkniętym, nieprzeźroczystym
opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność.
1.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:
Oferta na:
„Dostawę aparatu USG”
Znak sprawy: SPZOZ ZP 476/2018
Nie otwierać przed dniem 04.01.2019r. godz. 09:30

XXI.

2.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

3.

Każda złożona oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Zamawiającego i otrzyma swój numer
identyfikacyjny.

4.

Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin
złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

5.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny
złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.

6.

Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej
do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 06-500
Mława, ul. Anny Dobrskiej 1 – budynek administracyjny, I piętro pok. 105 (sekretariat) w dniu 04.01.2019r.
o godz. 09:30.

2.

Otwarcie ofert jest jawne.

3.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
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XXII.

4.

Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty,
których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone
do oferty.

5.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6.

Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia
oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno
posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio – „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

Wykonawca poda jedną cenę końcową za realizację przedmiotu zamówienia, wypełniając odpowiednie części
w Formularzu oferty jak i obliczając wartość zamówienia w oparciu o informacje zawarte w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia.

2.

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

3.

W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.

4.

Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5.

Podane ceny są obowiązujące w całym okresie ważności oferty.

6.

Płatność za oferowany sprzęt zostanie podzielona na 4 równe raty (4 rata będzie ratą wyrównawczą)

a)

I rata płatna w ciągu 30 dni od podpisania protokołu dostawy oraz wystawienia faktury

b) Płatność II raty przypadać będzie na ostatni dzień danego miesiąca następującego po miesiącu w którym
Zamawiający zapłacił I ratę.
c)

Płatność III raty przypadać będzie na ostatni dzień danego miesiąca następującego po miesiącu w którym
Zamawiający zapłacił II ratę.

d) Płatność IV raty przypadać będzie na ostatni dzień danego miesiąca następującego po miesiącu w którym
Zamawiający zapłacił III ratę.
7.

Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Zostanie wprowadzona do
umowy jako obowiązująca strony przez cały okres realizacji zadania. Podana cena będzie ceną ryczałtową.

8.

Cenę w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9.

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 doliczy 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.

10. Zamawiający w złożonym formularzu ofertowym (cenowym) zgodnie z normą prawną art. 87 ust. 2 pkt 1, 2 i 3
ustawy PZP, poprawiać będzie:
8.1. oczywiste omyłki pisarskie,
8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,
8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
11. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezależnie od wyniku
postępowania przetargowego.
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XXIII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z części przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjął
następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe: Cena = 60%, Parametry Techniczne = 40%

2.

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

Kryterium cena „C”– waga 60 %
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi
60 pkt. Punkty przyznawane będą według następujących zasad:

Cena min. brutto
Cena = ------------------------------------- x procentowe znaczenie w danym kryterium
Cena badanej oferty brutto

Kryterium „parametry techniczne” „PT” – waga 40 %
Maksymalna łączna ilośc punktów jakie może zdobyć Wykonawca wynosi 40 pkt co stanowi 40% wagi kryterium
„parametry techniczne”. Ilośc punktów za poszczególne parametry wykazane są w zał. Nr 2 do SIWZ

Punkty przyznawane będą według następujących zasad:

Punkty przyznane ofercie badanej
Termin =

------------------------------------------------------------------ x 40
Najwyższa liczba punktów możliwa do zdobycia

L - Liczba punktów uzyskanych przez ofertę:
L = C + PT

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) otrzymają największą
ilość punktów końcowych będących sumą ilości punktów z kryterium cena oraz parametry techniczne.
XXIV.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1.

Podpisanie umowy:
1.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków
podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ oraz formularzu ofertowym przedstawionym
przez Wykonawcę.
1.2. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed
podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia, Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum,
pogwarancyjnych.

2.
3.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w następujących
sytuacjach:
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a) nastąpiła zmiana podatku VAT przy czym zmianie ulegnie cena brutto. Cena netto pozostaje bez zmian;
b) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.);
c) nastąpiła zmiana nazwy handlowej lub własnej potwierdzona stosownym dokumentem wydanym przez
producenta;
XXV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.

XXVI.

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy p.z.p.
1.

XXVII.

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy p.z.p.
Zamawiający nie określa standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, jak również nie określa w jaki sposób koszty cyklu życia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu
zamówienia.

XXVIII.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego,
zamowienia@szpitalmlawa.pl

XXIX.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

XXX.

Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału
w postępowaniu obciążają Wykonawcę.

XXXI.

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje
zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXXII.

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający
dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy p.z.p.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy p.z.p..

XXXIII.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy p.z.p.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które
obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.

XXXIV.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p.
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XXXV.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1.

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI wskazanej ustawy.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

3.

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.

4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach przewidzianych w ustawie. Powinno
ono wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

7.

Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

Zasada zastosowania klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO.

XXXVI.
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 06-500
Mława, ul. Anny Dobrskiej 1;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu jest Pan Grzegorz Jankowski, iod@szpitalmlawa.pl, telefon:
23 654-32-35 wew. 383
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXXVII.

Załączniki do SIWZ:

L.p.

Oznaczenie
załącznika

Nazwa załącznika

1.

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

2.

Załącznik nr 2

FDane techniczne sprzętu wraz z parametrami punktowanymi

3.

Załącznik nr 3

Projekt umowy

5.

Załącznik nr 4

6.

Załącznik nr 5

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

7.

Załącznik nr 6

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p.

Jacek Białobocki
Dyrektor SP ZOZ w Mławie

12

