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Instrukcja dla Wykonawców Część I (IDW) 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE  
ul. Młyńska 2, 
63‐700 Krotoszyn 
tel.: 62 588 04 01 
fax: 62 588 04 02 
Strona  internetowa,  na  której  udostępniona  jest  niniejsza  SIWZ: 
http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/ 
NIP: 621 15 36 551 
REGON: 000310226 
 
Godziny urzędowania: Poniedziałek – piątek (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): 7.30 – 
15.05 
 

Zamawiający  nadał  postępowaniu  oznaczenie  (znak  sprawy):  DTECH/1/13/17  Wykonawca  w 
kontaktach  z  Zamawiającym  oraz  korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego  jest  zobowiązany 
powoływać się na ten znak. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości 
równej  lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
dla dostaw. 

3. W  postępowaniu  zastosowanie ma  procedura  uregulowana w  art.  24aa  ustawy  Pzp,  tzw. 
„procedura  odwrócona”.	 Stosownie  do  przywołanych  przepisów  Zamawiający  najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych  na  następujące  części 
zamówienia: 
1) dostawa fotela do chemioterapii 1 szt.‐ część nr 1 
2) dostawa łóżka szpitalnego 104 szt. ‐ część nr 2 
3) dostawa łóżka szpitalnego dziecięcego 14 szt. oraz łóżeczka szpitalnego dziecięcego 6 szt. 

‐ część nr 3 
4) dostawa szafki przyłóżkowej 104 szt. ‐ część nr 4 
5) dostawa fotela ginekologicznego 3 szt. ‐ część nr 5 
6) dostawa wagi łóżkowej 2 szt. ‐ część nr 6 

5. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielania  zamówień,  o  których mowa w  art.  67  ust.  1  pkt  6 

ustawy Pzp. 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 
10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji, 

o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
12. Zamawiający    przewiduje  możliwość    unieważnienia    niniejszego  postępowania    o 

udzielenie    zamówienia,  jeżeli  środki  pochodzące  z  budżetu  Unii  Europejskiej,  które  
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Zamawiający    zamierzał    przeznaczyć    na  sfinansowanie  zamówienia,  nie  zostaną  mu 
przyznane. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  sprzętu  medycznego  dla  Samodzielnego 
Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Krotoszynie.  Przedmiot  zamówienia  został 
podzielony na następujące części: 
1) dostawa  fotela  do  chemioterapii  1  szt.‐  część  nr  1  (szczegółowy  opis  przedmiotu 

zamówienia w części nr 1 stanowi załącznik nr 3.1 do niniejszej SIWZ pod nazwą Część 
nr 1), 

2) dostawa  łóżka  szpitalnego  104  szt.  ‐  część  nr  2  (szczegółowy  opis  przedmiotu 
zamówienia w części nr 2 stanowi załącznik nr 3.2 do niniejszej SIWZ pod nazwą Część 
nr 2), 

3) dostawa  łóżka szpitalnego dziecięcego 14 szt. oraz  łóżeczka szpitalnego dziecięcego 6 
szt.  ‐  część  nr  3  (szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  w  części  nr  3  stanowi 
załącznik nr 3.3 do niniejszej SIWZ pod nazwą Część nr 3), 

4) dostawa  szafki  przyłóżkowej  104  szt.  ‐  część  nr  4  (szczegółowy  opis  przedmiotu 
zamówienia w części nr 4 stanowi załącznik nr 3.4 do niniejszej SIWZ pod nazwą Część 
nr 4), 

5) dostawa  fotela  ginekologicznego  3  szt.  ‐  część  nr  5  (szczegółowy  opis  przedmiotu 
zamówienia w części nr 5 stanowi załącznik nr 3.5 do niniejszej SIWZ pod nazwą Część 
nr 5), 

6) dostawa wagi łóżkowej 2 szt. ‐ część nr 6 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w 
części nr 6 stanowi załącznik nr 3.6 do niniejszej SIWZ pod nazwą Część nr 6). 

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) dostawy, montażu, uruchomienia  i przekazania  sprzętu  składającego  się na przedmiot 

zamówienia do eksploatacji; 
b) przeprowadzenia testów poprawności działania dostarczonego sprzętu; 
c) przeprowadzenia  instruktaży stanowiskowych z obsługi dostarczonego sprzętu   dla 5 – 

10 osób z personelu Zamawiającego – w ramach każdej z części zamówienia odrębnie, w 
terminach ustalonych z Zamawiającym; 

d) udzielenia gwarancji na dostarczany sprzęt. 
3. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określone  zostały  w  części  II  niniejszej  SIWZ 

(„Wzór umowy”). Zamawiający przewiduje, iż na realizację każdej części zamówienia zostanie 
podpisana  odrębna  umowa,  także  wówczas,  gdy  z  danym Wykonawcą  zawierana  będzie 
umowa na realizację więcej niż jednej części zamówienia. 

4. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie: 

 Oddział  Chirurgiczny  z  Pododdziałem  Urazów  Narządu  Ruchu  i  Ortopedii  Szpitala 
Powiatowego  im.  Marcelego  Nenckiego  przy  ul.  Mickiewicza  21,  63‐700  Krotoszyn 
(ORTOPEDIA),  

 Oddział  Wewnętrzny  z  Pododdziałem  Kardiologicznym  Szpitala  Powiatowego  im. 
Marcelego Nenckiego przy ul. Mickiewicza 21, 63‐700 Krotoszyn (KARDIOLOGIA.),  

 Oddział  Położniczo  ‐  Ginekologiczny  z  Traktem  Porodowo  –  Operacyjnym  Szpitala 
Powiatowego  im.  Marcelego  Nenckiego  przy  ul.  Bolewskiego  4‐8,  63‐700  Krotoszyn 
(GINEKOLOGIA),  

 Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego  im. Marcelego Nenckiego przy ul. Bolewskiego 
4‐8, 63‐700 Krotoszyn (O. DZIEC.),  

 Oddział Chemioterapii Dziennej Szpitala Powiatowego im. Marcelego Nenckiego przy ul. 
Bolewskiego 4‐8, 63‐700 Krotoszyn (O. CHEM.), 

 Oddział  Rehabilitacyjny  z  Pododdziałem  Rehabilitacji  Neurologicznej  Szpitala 
Powiatowego  im. Marcelego Nenckiego  przy  ul.  Stęszewskiego  9‐10,  63‐  720  Koźmin 
Wlkp. (O.REHABILITACJI), 

3 



 

Instrukcja dla Wykonawców Część I (IDW) 

 Zespół  Ambulatoryjnych  Poradni  Specjalistycznych  przy  ul.  Bolewskiego  4‐8,63‐700 
Krotoszyn:‐ Poradnia położniczo‐ginekologiczna (POR. GIN.), 

 Zakład  Opiekuńczo ‐ Leczniczy przy ul. Bolewskiego 14, 63‐700 Krotoszyn (ZOL), 
‐ wg poniższego wykazu: 
Część 
zamówienia  Nazwa  Szt.  Miejsce dostawy 

1  fotel do chemioterapii  1  O.CHEM. 

2  łóżko szpitalne    104  O.CHEM. 14 szt./ ORTOPEDIA 14 
szt./GINEKOLOGIA 18 
szt./O.REHABILITACJI 30 szt./ZOL 22 
szt./ KARDIOLOGIA 6 szt. 

3  łóżko szpitalne dziecięce  14  O. DZIEC 

3  łóżeczko szpitalne dziecięce   6  O. DZIEC 

4  szafka przyłóżkowa   104  O.CHEM. 14 szt./ ORTOPEDIA 14 
szt./GINEKOLOGIA. 18 
szt./O.REHABILITACJI 30 szt./ZOL 22 
szt. / KARDIOLOGIA 6 szt. 

5  fotel ginekologiczny   3  GINEKOLOGIA 1 szt./POR. GIN. 2  szt. 

6  waga łóżkowa  2  ZOL 1 szt./KARDIOLOGIA 1 szt. 

 
5. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy  i kody Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 
 
33100000‐1   Urządzenia medyczne 

     
6. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powierzenia  wykonania  części  zamówienia 

podwykonawcom.  Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez 
Wykonawcę żadnej części zamówienia. 

7. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i  podania  przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. 

8. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca powoływał  się, na  zasadach określonych w 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. 

9. Zamawiający  wymaga  udzielenia  minimum  36  ‐  miesięcznej  gwarancji  jakości  na  cały 
przedmiot  zamówienia.  Okres  gwarancji  na  przedmiot  zamówienia  może  zostać  przez 
Wykonawcę  wydłużony,  zgodnie  z  zapisami  rozdz.  XIII.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI 
ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT niniejszej SIWZ. 

10. Okres  rękojmi  jest  zrównany  z  okresem  gwarancji.  Uprawnienia  z  tytułu  gwarancji  są 
niezależne od uprawnień z tytułu rękojmi. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Termin  wykonania  zamówienia  ‐    50  dni  od  daty  zawarcia  umowy  (dla  każdej  z  części 

zamówienia). 
2. Termin,  o  którym  mowa  w  pkt.  1  jest  terminem  zakończenia  realizacji  przedmiotu 

zamówienia  wraz  z  czynnością  odbioru  ze  strony  Zamawiającego  i  podpisaniem  przez 
Zamawiającego  wszystkich  protokołów  zdawczo  ‐  odbiorczych  w  ramach  danej  części 
zamówienia.  
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3. Za  datę  zakończenia  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  danej  części  uważa  się  datę 
podpisania,  bez  zastrzeżeń  ze  strony  Zamawiającego,  ostatniego  protokołu  zdawczo  ‐ 
odbiorczego realizacji danej części zamówienia. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
Zamawiający  nie  określa  szczegółowych  warunków  udziału  w  niniejszym 
zakresie. 
 

1.2.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający  nie  określa  szczegółowych  warunków  udziału  w  niniejszym 
zakresie. 
 

1.2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 
lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy ‐ w tym okresie: 

 dla części nr 1  ‐ wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie 
sprzętu medycznego o wartości co najmniej 10 040,00 PLN brutto; 

 dla części nr 2  ‐ wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie 
sprzętu medycznego o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto; 

 dla części nr 3  ‐ wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie 
sprzętu medycznego o wartości co najmniej 206 540,00 PLN brutto; 

 dla części nr 4  ‐ wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie 
sprzętu medycznego o wartości co najmniej 60 000,00 PLN brutto; 

 dla części nr 5  ‐ wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie 
sprzętu medycznego o wartości co najmniej 51 300,00 PLN brutto; 

 dla części nr 6  ‐ wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie 
sprzętu medycznego o wartości co najmniej 13 200,00 PLN brutto; 
 
Dla  wartości  wykazanych  przez  Wykonawcę  w  walucie  innej  niż  PLN, 
Zamawiający  przyjmie  przelicznik  według  średniego  kursu  NBP  z  dnia 
wszczęcia niniejszego postępowania. 
Wykonawcy  oferujący  wykonanie  więcej  niż  jednej  części  zamówienia, 
zobowiązani  są  wykazać  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 
zakresie zdolności technicznej  lub zawodowej – posiadania doświadczenia w 
realizacji  zamówień  o  wartości  odpowiadającej  sumie  kwot  wskazanych 
powyżej dla wszystkich części zamówienia, których wykonanie oferuje. 

  
2. Ocena  spełniania  ww.  warunków  dokonana  zostanie  w  oparciu  o  informacje  zawarte  

w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ zgodnie z 
formułą  „spełnia – nie  spełnia”.  Z  treści dokumentów musi wynikać  jednoznacznie,  iż ww. 
warunki  Wykonawca  spełnił.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji  ww. 
dokumentów. 

3. Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  uznać,  że  Wykonawca  nie  posiada 
wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych 
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Wykonawcy w  inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

4. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  Przepisy  dotyczące 
Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
zamówienie. 

5. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  publicznego 
ustanawiają  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  niniejszym  postępowaniu  lub  do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.3), 
w  stosownych  sytuacjach oraz w odniesieniu do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części, 
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7. Zamawiający  informuje,  iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 6, wystąpi wyłącznie  
w przypadku kiedy: 
1) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  udowodni 

Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami 
tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) 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 zbada, 
czy nie zachodzą wobec  tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13‐22 i ust. 5 ustawy Pzp, 

3) w  odniesieniu  do warunków  dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 
doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Podmiot,  o  którym  mowa  w  pkt  6,  a  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów 
dotyczących  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  odpowiada  solidarnie  z Wykonawcą  za 
szkodę  Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba  że  za 
nieudostępnienie nie ponosi winy. 

9. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa 
podmiotu,  
o którym mowa w pkt 6, nie potwierdzają  spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
 w postępowaniu  lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne  lub zawodowe  lub sytuację finansową  lub ekonomiczną, o których 
mowa w pkt 1. 

10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, w przypadku powierzenia wykonania przez Wykonawcę części 
zamówienia  podwykonawcy,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany  jest  zastąpić  tego podwykonawcę  lub  zrezygnować  z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zasady zmiany podwykonawcy w 
trakcie realizacji zamówienia określa wzór umowy. 

11. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, w przypadku wystąpienia w 
stosunku do niego przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 
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. poz. 978, z późn. zm.) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie 
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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, z późn. zm.); 

2) 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 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. 

VI. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. Do oferty  każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie Wykonawcy  stanowiące wstępne 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i 
braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia  (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji  (UE) 
2016/7  z  dnia  5  stycznia  2016  r.  ustanawiające  standardowy  jednolitego  europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została 
w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

2. W JEDZ należy podać następujące informacje:  

 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 
PZP      informacje wymagane w Części III  lit. A JEDZ oraz   w Części III  lit. C wiersz pierwszy 
JEDZ    (w  zakresie  przestępstw  o  których mowa w  art.  181‐188  oraz  218‐221  Kodeksu 
karnego a także przestępstwa, o którym mowa w art. 9  lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie 
przestępstw, o których mowa w art. 270‐277, 278‐298 oraz 300‐307 Kodeksu karnego); 

 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP – 
informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 

 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP – 
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; 

 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP – 
informacje wymagane w Części III lit. . C wiersz ósmy JEDZ; 

 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP – 
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; 

 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP – 
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ; 

 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP – 
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ; 

 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP – 
informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 

 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP – 
informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 

 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – 
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ; 

 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP – 
informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 

 na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej 
lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. dostaw wykonanych w okresie 
ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie) dla każdej części, które podać należy w Części IV 
lit. C wiersz drugi (pkt 1b) JEDZ.    
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We  wskazanej  części  JEDZ  należy  podać  informacje  nt.  podmiotu,  na  rzecz  którego 
dostawy  były  wykonane  (ze  wskazaniem  nazwy  i  jego  siedziby,  terminu  wykonywania 
dostawy, przedmiotu oraz wartości (brutto) zrealizowanych dostaw. 

Zgodnie  z  postanowieniami  Załącznika  I  do  Rozporządzenia  Wykonawczego  Komisji  (UE) 
2016/7  z  dnia  5  stycznia  2016  r.  ustanawiającego  standardowy  jednolitego  europejskiego 
dokumentu  zamówienia  (Dz.  Urz.  UE  seria  L  2016  r.  Nr  3,  s.  16)  JEDZ  w  przypadku  gdy 
zamówienia  dzielą  się  na  części  oraz warunki  udziału w  postępowaniu  (nazywane w  JEDZ 
kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych  części  są  różne, należy wypełnić  JEDZ dla każdej 
części. 

3. W przypadku   wspólnego   ubiegania   się   o zamówienie   przez   wykonawców,  JEDZ   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. Wykonawca,   który zamierza   powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,   w 
celu  wykazania  braku  istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
składa  JEDZ  dotyczące tych podwykonawców. 

5. 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  składa  także  JEDZ  dotyczący  tych 
podmiotów. 

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, polega na zdolnościach  lub sytuacji  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a  ustawy  Pzp,  Zamawiający,  w  celu  oceny,  czy  Wykonawca  będzie  dysponował 
niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia 
publicznego  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący Wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów które określają w szczególności: 
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposobu  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy 

wykonywaniu zamówienia, 
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
4) czy podmiot, na  zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 
doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których  wskazane  zdolności 
dotyczą. 

7. Dokumentem, o którym mowa w pkt 6, jest w szczególności zobowiązanie podmiotu trzeciego 
do  oddania  Wykonawcy  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 
zamówienia.  Zobowiązanie  podpisane  przez  osobę/osoby  upoważnioną/upoważnione 
zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  podmiotu  udostępniającego  dany  zasób  należy  złożyć w 
oryginale. 

8. 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody,  że  powiązania  z  innym Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9. Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  zgodnie  z  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie  krótszym  niż  10  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia  następujących  oświadczeń  lub 
dokumentów, tj.: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14  i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 
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2) zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że 
Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3 
miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  lub  innego  dokumentu 
potwierdzającego,  że  Wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem 
podatkowym  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub wstrzymanie w  całości wykonania  decyzji 
właściwego organu, 

3) zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo  innego dokumentu 
potwierdzającego,  że Wykonawca nie  zalega  z opłacaniem  składek na ubezpieczenia 
społeczne  lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu  składania  ofert,  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca 
zawarł  porozumienie  z właściwym  organem w  sprawie  spłat  tych  należności wraz  z 
ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane 
prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji, w 
celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1 
ustawy Pzp, 

5) 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, 

6) oświadczenia  Wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,  

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków  i opłat  lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach  lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). 

8) 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  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 (Zamawiający zaleca 
wykorzystanie wzoru wykazu dostaw, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ). 

9) prospektu lub folderu lub broszury dla oferowanej aparatury / sprzętu, pozwalających 
na  potwierdzenie  spełniania  przez  oferowane  dostawy  podstawowych  wymagań 
określonych  przez  Zamawiającego  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  stanowiącym 
część III SIWZ, 

10) deklaracji zgodności, 
11) certyfikatu  zgodności  wydanego  przez  odpowiednią  jednostkę  notyfikowaną 

potwierdzającego uprawnienie do oznakowania znakiem CE. 
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10. Jeżeli Wykonawca ma  siedzibę  lub miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9: 
1) ppkt 1) – składa  informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego 

rejestru,  inny  równoważny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  sądowy  lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania  lub 
miejsce  zamieszkania ma osoba, której dotyczy  informacja albo dokument, w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 

2) ppkt 2‐4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
11. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1) i 10.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem  terminu  składania ofert. Dokument, o  którym mowa w pkt 
10.2)  lit.  a),  powinien  być wystawiony  nie wcześniej  niż  3 miesiące  przed  upływem  tego 
terminu. 

12. Jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce 
zamieszkania ma osoba,  której dokument dotyczy, nie wydaje  się dokumentów, o  których 
mowa  w  pkt  10,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie 
Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub 
oświadczenie osoby,  której dokument miał dotyczyć,  złożone przed notariuszem  lub przed 
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę  lub miejsce zamieszkania Wykonawcy  lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 11 stosuje się. 

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym Wykonawca ma 
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  której  dotyczy 
dokument wskazany w pkt 9.1), składa dokument, o którym mowa w pkt 10.1), w zakresie 
określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  14  i  21  ustawy  Pzp.  Jeżeli  w  kraju,  w  którym  miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje  się  go  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  tej  osoby  złożonym  przed 
notariuszem  lub  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu 
zawodowego  lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania  tej osoby. 
Postanowienie pkt 11 zdanie pierwsze stosuje się. 

15. Wykonawca  może  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  9  ppkt  10)–11),  złożyć 
równoważne  dokumenty  wystawione  przez  podmioty mające  siedzibę  w  innym  państwie 
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

16. Zamawiający  żąda  od  wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych 
podmiotów  na  zasadach  określonych w  art.  22a  ustawy,  przedstawienia w  odniesieniu  do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9 ppkt 1)–7)  

17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

18. Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  JEDZ,  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 
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niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości, 
Zamawiający  wezwie  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielenia 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  Wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu  albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

VII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃI DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  zgodnie  z  wyborem 
Zamawiającego  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia 
23 listopada  2012  r.  –  Prawo  pocztowe  (Dz. U.  z  2016  r.,  poz.  1113  ze  zm.),  osobiście,  za 
pośrednictwem  posłańca,  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w 
rozumieniu ustawy z dnia 18  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1030 ze zm.). Dla oferty, oświadczeń  i dokumentów wymienionych w rozdziale 
VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyniku 
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3  i 3a ustawy Pzp), Zamawiający zastrzega  formę 
pisemną. 

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

3. W  korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego  Wykonawca  powinien  posługiwać  się 
numerem sprawy oraz tytułem zamówienia określonym w niniejszej SIWZ. 

4. Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę 
pisemnie  powinny  być  składane  na  adres  Zamawiającego:  Samodzielny  Publiczny  Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ul. Młyńska 2, 63‐700 Krotoszyn. 

5. Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę 
drogą  elektroniczną  powinny  być  kierowane  na  adres  Zamawiającego:  e‐mail: 
donata.lopaczyk@spzoz‐krotoszyn.pl lub faksem na nr 62 588 03 94. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści niniejszej SIWZ.  Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie  treści niniejszej  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 niniejszej  SIWZ wpłynie po upływie  terminu, o  którym mowa 
powyżej,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo 
pozostawić  wniosek  bez  rozpoznania.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający 
przekaże Wykonawcom,  którym przekazał niniejszą  SIWZ, bez ujawniania  źródła  zapytania, 
oraz  zamieści  na  stronie  internetowej,  na  której  udostępnił  niniejszą  SIWZ,  tj. 
http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/. 

7. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku,  o 
którym mowa w pkt 6. 

8. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SIWZ,  a  treścią  udzielonych 
odpowiedzi,  jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) w sprawach formalnych: 
Donata Łopaczyk, e‐mail: donata.lopaczyk@spzoz‐krotoszyn.pl 

b) w sprawach merytorycznych: 
Mirosław Lindner, e‐mail: miroslaw.lindner@spzoz‐krotoszyn.pl 
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  
 Część nr 1 – 250,00 złotych; 
 Część nr 2 – 25 240,00 złotych; 
 Część nr 3 – 5 160,00 złotych; 
 Część nr 4 – 3 300,00 złotych; 
 Część nr 5 – 1 280,00 złotych; 
 Część nr 6 – 330,00 złotych; 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej walucie niż złoty polski. 
3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo‐

kredytowej,  
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w  formie gwarancji  lub poręczenia, muszą 

być one nieodwołalne, bezwarunkowe  i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 
wykonalne  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  sporządzone  zgodnie  z  obowiązującym 
prawem. Powinny one zawierać następujące elementy: 

1) nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji/poręczenia 
(Zamawiającego),  gwaranta/poręczyciela  (banku  lub  instytucji  ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
3) kwotę gwarancji/poręczenia, 
4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 

żądanie  Zamawiającego  zawierające  oświadczenie  o  zobowiązaniu  się  nieodwołalnie  i 
bezwarunkowo  do wypłacenia  Zamawiającemu  całej  kwoty  zobowiązania  na  pierwsze 
pisemne  żądanie wraz  z oświadczeniem,  że w postępowaniu o udzielenie  zamówienia 
wystąpiły  okoliczności  uzasadniające  zatrzymanie  przez  Zamawiającego  wadium  na 
podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy Pzp. 

6. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie 
miało  charakter  solidarny.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości,  aby  poręczenie  miało 
charakter subsydiarny. 

7.  Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem  na  następujący  rachunek 
Pełnomocnika Zamawiającego:  

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie 

BGK O/Poznań  nr 74 1130 1088 0001 3013 7120 0003 
z adnotacją: „Wpłata wadium – nr sprawy: DTECH/1/13/17 

8. W  przypadku wadium wnoszonego w  pieniądzu  za  skutecznie wniesione  Zamawiający  uzna 
wadium,  które  w  oznaczonym  terminie  w  dniu  otwarcia  ofert  znajduje  się  na  rachunku 
Zamawiającego.  Zaleca  się  dołączenie  do  oferty  dokumentu  (kopii  dokumentu) 
potwierdzającego wpłatę wadium. 

9.  W  przypadku  wnoszenia  wadium  w  innej  formie  niż  pieniężna  oryginał  dokumentu 
potwierdzającego  wniesienie  wadium  należy  złożyć  wraz  z  ofertą  w  kopercie,  jednakże 
dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą. 

10.Zamawiający  odrzuci  ofertę  jeżeli  wadium  nie  zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione  w 
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sposób nieprawidłowy. 
Zamawiający zwróci wadium: 

1) wszystkim  Wykonawcom  –  niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.1), 

2) Wykonawcy,  którego  oferta  została wybrana  jako  najkorzystniejsza  –  niezwłocznie  po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

3) niezwłocznie  – na wniosek Wykonawcy,  który wycofał ofertę przed upływem  terminu 
składania ofert. 

11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 11.1), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wniesie  wadium  w  terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  i 3a ustawy 

Pzp,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów 
potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp, 
oświadczenia,  o  którym mowa w  art.  25a  ust.  1  ustawy  Pzp,  pełnomocnictw  lub  nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
co  spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  jako 
najkorzystniejszej, 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił  podpisania  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego  na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

IX. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg  terminu  związania ofertą  rozpoczyna  się wraz  z upływem  terminu  składania ofert.  Za 

pierwszy dzień okresu związania ofertą uznaje się dzień składania ofert. 
3. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 

2 ustawy Pzp. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę  należy  sporządzić  w  oryginale  w  całości  w  języku  polskim  z  zachowaniem  formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Wykonawca  pokrywa  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty,  z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.  
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 
5. Wykonawca  przygotowuje  i  przedkłada  swoją  ofertę  zgodnie  z wymaganiami  określonymi  

w niniejszej SIWZ. 
6. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna w swojej treści. 
7. Oferta i załączniki: 

1) Oferta musi zawierać: 
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a) „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 
b) wypełnioną  Specyfikację  techniczną  oferowanej/go  aparatury  /  sprzętu  z 

wykorzystaniem wzorów stanowiących Załączniki nr 3.1 – 3.6 do niniejszej SIWZ – 
dla oferowanej/ych części zamówienia, 

c) Oświadczenia,    i dokumenty, o  których mowa w  rozdziale VI pkt. 1  ‐ 6 niniejszej 
SIWZ, 

d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy;  jeżeli 
ofertę  podpisuje  pełnomocnik  –  dokument  pełnomocnictwa  oraz  dokument,  z 
którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania 
takiej  czynności,  chyba,  że  takie  umocowanie  wynika  z  dokumentów  ogólnie 
dostępnych  w  bazach  CEiDG  lub  KRS.  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie 
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  pełnomocnictwo  rodzajowe  do 
reprezentowania  ich  w  niniejszym  postępowaniu  albo  reprezentowania  w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zaleca  się  złożenie wraz  z ofertą dokumentu  (lub  kopii dokumentu) potwierdzającego 
wniesienie wadium. 

8. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. 
Dopuszcza  się  złożenie  w  ofercie  formularzy  opracowanych  przez  Wykonawcę,  pod 
warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym 
w niniejszej SIWZ. 

9. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana 
przez  osobę(y)  uprawnioną(one),  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  do  składania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy.  

10. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w  formie oryginału  lub notarialnie potwierdzonej 
kopii. Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na 
warunkach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy Pzp. 

11. Każda  zapisana  strona  oferty  powinna  być  zaparafowana  przez  osobę(y)  podpisującą(e) 
ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania.  

12. Wszystkie  dokonane  korekty,  skreślenia  i  poprawki  powinny  być  parafowane  (w miejscu 
naniesienia  tych  korekt,  skreśleń,  poprawek)  przez  osobę(y)  podpisującą(e)  ofertę  lub 
osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania. 

13. Zaleca  się,  aby  oferta  była  trwale  spięta  i  aby  wszystkie  zapisane  strony  oferty  były 
ponumerowane kolejno. 

14. Zaleca  się  umieszczenie  oferty  w  nieprzejrzystym  i  zamkniętym  opakowaniu  oznaczonym 
nazwą i adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem: 

Oferta w przetargu pn.: 

Dostawa sprzętu medycznego 
postępowanie nr DTECH/1/13/17 

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.01.2018 r. godz. 10.30 

15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł,  że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,  iż zastrzeżone  informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

16. Zamawiający  informuje,  że w przypadku  kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy Pzp, a  złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia  i/lub dowody  stanowić 
będą  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji  Wykonawcy  będzie  przysługiwało  prawo  zastrzeżenia  ich  jako  tajemnica 
przedsiębiorstwa.  Przedmiotowe  zastrzeżenie  Zamawiający  uzna  za  skuteczne wyłącznie w 
sytuacji,  gdy  Wykonawca  oprócz  samego  zastrzeżenia,  jednocześnie  wykaże,  iż  dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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17. Zaleca  się,  aby  informacje  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były  umieszczone  
w  osobnym,  wewnętrznym  opakowaniu  i  oznaczone  klauzulą:  „Nie  udostępniać  innym 
podmiotom,  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o 
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji”  lub  klauzulą  podobnej  treści.  Zamawiający  nie  ponosi 
odpowiedzialności  za  niewłaściwe  zabezpieczenie  przez  Wykonawcę  dokumentów 
zastrzeżonych. 

18. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
19. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub 

są  jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp  (np. art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, art. 96 ust. 3 
ustawy  Pzp)  lub  odrębnych  przepisów,  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  ujawnienia  tych 
informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

20. Oświadczenia,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu,  dotyczące  Wykonawcy  i  innych 
podmiotów,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca  na  zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

21. Dokumenty, o których mowa w  rozporządzeniu,  inne niż oświadczenia, o których mowa w 
pkt.  20,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem. 
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.  Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  w  formie 
pisemnej. 
Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  powinno  polegać  na  zamieszczeniu  na  kopii 
dokumentu  zapisu  „za  zgodność  z oryginałem”  czy  też  „zgodne  z oryginałem”  lub  zapisu o 
podobnej  treści, w  sposób, który umożliwi Zamawiającemu  jednoznaczne  stwierdzenie, czy 
złożone przez Wykonawcę dokumenty odzwierciedlają stan faktyczny w nich przedstawiony. 
Stwierdzenie  powinno  być  podpisane  przez  osobę  uprawnioną  zgodnie  z  zasadami 
reprezentacji. 

22. Zamawiający  zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 
gdy  złożona  kopia  dokumentu  będzie  nieczytelna  lub  budzić  będzie wątpliwości  co  do  jej 
prawdziwości. 

23. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
24. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

a) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 
zmiany  należy  dodatkowo  opatrzyć  dopiskiem  „ZMIANA”. W  przypadku  złożenia  kilku 
„ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem. 

b) Wycofanie  złożonej  oferty  nastąpi  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia 
podpisanego  przez  umocowanego  na  piśmie  przedstawiciela  Wykonawcy. 
Powiadomienie o wycofaniu należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu  oferty.  Odpowiednio  opisaną  kopertę  zawierającą  powiadomienie  należy 
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego:  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 
Opieki  Zdrowotnej w  Krotoszynie  ul. Młyńska  2,  63‐700  Krotoszyn  (sekretariat)  do  dnia 
15.01.2018 r. do godz.10:00 

2. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego:  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 
Opieki  Zdrowotnej w  Krotoszynie  ul. Młyńska  2,  63‐700  Krotoszyn  (sala  konferencyjna, 
parter) w dniu 15.01.2018 r. o godz.10:30. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
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4. Koperty  opatrzone  dopiskiem  „WYCOFANIE”  zostaną  otwarte  i  odczytane  w  pierwszej 
kolejności.  Następnie  Zamawiający  otworzy  koperty  oznaczone  słowem  „ZMIANA”. 
Opakowania wycofanych ofert nie będą otwierane, natomiast zmiany zostaną dołączone do 
ofert, których dotyczą. 

5. Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  odczyta  imię  i  nazwisko,  nazwę  (firmę)  oraz  adres 
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

6. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie 
http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/ informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 
7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Ceną  oferty  jest  cena  brutto  przedmiotu  zamówienia,  podana  w  „Formularzu  oferty” 
(załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ), i ma charakter ryczałtowy. 

2. Cenę oferty należy obliczyć powiększając cenę netto o podatek od  towarów  i usług według 
właściwej stawki tego podatku. 

3. Cena  oferty  powinna  być  ceną  kompletną  i  jednoznaczną  oraz  stanowić  całkowite 
wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym  zakresie – 
obejmować  łączną  wycenę  wszystkich  elementów  przedmiotu  zamówienia,  wskazanych  
w niniejszej SIWZ. 

4. W  przypadku  pominięcia  przez  Wykonawcę  przy  wycenie  jakiegokolwiek  elementu 
zamówienia  określonego  w  niniejszej  SIWZ,  w  tym  w  załącznikach  do  niniejszej  SIWZ, 
Wykonawcy nie będą przysługiwać względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego 
tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku, oraz podana liczbowo. 

6. Cena  oferty  musi  uwzględniać  wszelkie  zobowiązania  związane  z  realizacją  przedmiotu 
zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ, a w szczególności ze wzoru umowy stanowiącego 
część II niniejszej SIWZ, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 
również koszty nie ujęte w niniejszej SIWZ, bez których nie można wykonać zamówienia. 

7. 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. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  OCENY 
OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

l.p.  Kryterium  Waga 
Maksymalna liczba punktów, jakie 
można otrzymać w danym kryterium 
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Cena (C)  60%  60 pkt 1. 

Okres gwarancji (G)  40%  40 pkt. 2. 

100%  100,00 pkt SUMA:

2. Liczbę  punktów  (P),  jaka  zostanie  przyznana  ofercie,  stanowi  obliczona  z  dokładnością  do 
dwóch miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert: 

 
gdzie: 
P  – liczba  punktów  przyznana  ocenianej  ofercie  łącznie  za  kryterium  „Cena”  i  „Okres 

gwarancji” 
C  – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie 
G  – liczba punktów za kryterium „Okres gwarancji” przyznana ocenianej ofercie 
 

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów 
(P). 

4. Liczna punktów za kryterium: 

1) „Cena”  (C)  –  zostanie  obliczona,  w  zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,  w 
następujący sposób:  

 
gdzie: 

C  – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie 
Cmin  – najniższa cena spośród ocenianych ofert 
Cn  – cena oferty ocenianej 

Jeżeli złożona zostanie oferta, 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. 

2) „Okres gwarancji” (G) – zostanie przyznana za zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji 
na  przedmiot  zamówienia  od  wymaganego  postanowieniami  niniejszej  SIWZ. 
Wykonawca podaje w „Formularzu oferty” oferowany okres gwarancji. Wymagany przez 
Zamawiającego minimalny  okres  gwarancji  wynosi  36 miesięcy.  Punkty  w  kryterium 
„Okres gwarancji” przyznane zostaną za przedłużenie okresu gwarancji powyżej okresu 
wymaganego przez Zamawiającego. 
W kryterium „Okres gwarancji”  (G) Wykonawca może otrzymać punkty w następujący 
sposób: 

 

 
gdzie: 

G  – liczba punktów za kryterium „Okres gwarancji” przyznana ocenianej ofercie 
Gn  – okres gwarancji oferowany w ofercie ocenianej 

Maksymalny  pożądany  przez  Zamawiającego  okres  gwarancji  wynosi  60 miesięcy. W 
przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy 
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za  liczbę Gn w  liczniku wzoru  podanego wyżej  podstawiona  zostanie wartość  60,  ale 
Wykonawca będzie związany okresem gwarancji zaoferowanym w „Formularzu oferty”. 
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy  (tj. wydłużenie okresu 
gwarancji o 0 miesięcy) otrzyma 0 pkt. Za każdy kolejny pełny miesiąc wydłużenia okresu 
gwarancji przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru podanego wyżej. 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje w „Formularzu oferty” okres gwarancji krótszy niż 36 
miesięcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  jako 
taka, której treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ. 
Jeśli  Wykonawca  nie  wskaże  w  „Formularzu  oferty”  oferowanego  okresu  gwarancji 
Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji wynoszący 
36 miesięcy. 

Okres  gwarancji  należy  podać  w  pełnych  miesiącach.  W  przypadku  podania  przez 
Wykonawcę  okresu  gwarancji  w  innej  jednostce  czasu  niż  wymagana  (np.  dzień, 
tydzień), Zamawiający przeliczy podany okres na pełne miesiące (przyjmując, że miesiąc 
liczy odpowiednio: 30 dni lub 4 tygodnie), a zaokrąglenie nastąpi do pełnych miesięcy w 
dół. 

5. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  
6. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert. 
7. Zamawiający  poprawi w  ofercie  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki  rachunkowe  

(z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek)  oraz  inne  omyłki 
polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące  istotnych zmian w treści 
oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom  przedstawionym w  ustawie,  oraz w  niniejszej  SIWZ  i  zostanie  oceniona  jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty  z uwagi na  to,  że dwie  lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny  i  innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie 
Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

XIV. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWYW  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Z Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  Zamawiający  podpisze 
umowę w sprawie niniejszego zamówienia (wzór umowy stanowi część II niniejszej SIWZ).  

2. Umowa  zostanie  zawarta w  formie pisemnej, w  terminie określonym na podstawie art. 94 
ust.  1  i  2  ustawy  Pzp.  O  miejscu  i  dokładnym  terminie  zawarcia  umowy  Zamawiający 
powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

3. Jeżeli  oferta Wykonawców,  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  zostanie 
uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  zawarciem  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego 
przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVI. WARUNKI UMOWNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
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1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym część II 
niniejszej SIWZ.  

2. Zakres  świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z  jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie 
Strony, pod rygorem nieważności, i dopuszczalne będą w warunkach określonych we wzorze 
umowy, stanowiącym część II niniejszej SIWZ. 

XVII. 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 
przedmiotowego  zamówienia  oraz  poniósł  lub może  ponieść  szkodę w wyniku  naruszenia 
przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone w 
Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki  ochrony  prawnej wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  niniejszej  SIWZ  przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 i 2, są odwołanie oraz skarga do sądu. 
4. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

5. Odwołanie powinno wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać  żądanie oraz wskazywać okoliczności  faktyczne  i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

6. Odwołanie wnosi  się do  Prezesa  Krajowej  Izby Odwoławczej w  formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania  w  taki  sposób,  aby mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed  upływem  tego 
terminu.  Domniemywa  się,  iż  Zamawiający mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed 
upływem  terminu do  jego wniesienia,  jeżeli przesłanie  jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować 
Zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności  podjętej  przez  niego  lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

9. W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji,  o  której  mowa  w  pkt  8, 
Zamawiający  powtarza  czynność  albo  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym 
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. 

10. Na czynności, o których mowa w pkt 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 
ust. 2 ustawy Pzp. 

11. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności 
Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego wniesienia  –  jeżeli  zostały  przesłane w  sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni –  jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

12. Odwołanie wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także wobec  postanowień  niniejszej 
SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub  zamieszczenia  SIWZ  na  stronie internetowej. 

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 12 i pkt 13 wnosi sięwterminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto  lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu  lub postanowień 
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

15. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu  
związania  ofertą  ulega  zawieszeniu  do  czasu  ogłoszenia  przez  Izbę orzeczenia. 

16. Na   orzeczenie   Izby   stronom   oraz   uczestnikom   postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

17. Skargę wnosi  się  do  sądu  okręgowego właściwego  dla  siedziby  albo miejsca  zamieszkania 
zamawiającego. 

18. 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 jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

19. Prezes  Izby  przekazuje  skargę  wraz  z  aktami  postępowania  odwoławczego  właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

20. Szczegółowe  prawa  i  obowiązki  w  zakresie  środków  ochrony  prawnej  przysługujących 
Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  regulują  przepisy  Działu  VI 
ustawy Ppz. 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – „Formularz oferty” 
Załącznik nr 2 – STANDARDOWY  FORMULARZ  JEDNOLITEGO  EUROPEJSKIEGO  DOKUMENTU 

ZAMÓWIENIA (JEDZ) 
Załączniki nr 3.1 – 3.6 –  Opis przedmiotu zamówienia – odrębnie dla każdej części zamówienia: 

1) dostawa fotela do chemioterapii 1 szt. – część nr 1 ‐ załącznik nr 3.1 do niniejszej SIWZ 
pod nazwą Część nr 1; 

2) dostawa łóżka szpitalnego 104 szt. ‐ część nr 2 ‐ załącznik nr 3.2 do niniejszej SIWZ pod 
nazwą Część nr 2; 

3) dostawa  łóżka szpitalnego dziecięcego 14 szt. oraz  łóżeczka szpitalnego dziecięcego 6 
szt. ‐ część nr 3 ‐ załącznik nr 3.3 do niniejszej SIWZ pod nazwą Część nr 3; 

4) dostawa szafki przyłóżkowej 104 szt.  ‐ część nr 4  ‐ załącznik nr 3.4 do niniejszej SIWZ 
pod nazwą Część nr 4; 

5) dostawa fotela ginekologicznego 3 szt. ‐ część nr 5 ‐ załącznik nr 3.5 do niniejszej SIWZ 
pod nazwą Część nr 5; 

6) dostawa wagi  łóżkowej  2  szt.  ‐  część  nr  6  ‐  załącznik  nr  3.6  do  niniejszej  SIWZ  pod 
nazwą Część nr 6; 

 
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu dostaw 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY1 

w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

pn.: 
Dostawa sprzętu medycznego  

prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie 
(nr sprawy DTECH/1/13/17 ) 

 

Dane Wykonawcy: 

a) Nazwa Wykonawcy 2: 

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

b) Adres Wykonawcy: 

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

REGON ......................................................... NIP ....................................................................................... 

c) Dane kontaktowe Wykonawcy: 

tel. ................................... fax ................................... e‐mail .......................................................................... 

Osoba do kontaktu : ....................................................................................................................................... 

d) Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem: 
tak/nie3 
 

1. Oferuję/my:  
 
 Część nr 1 
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  części  nr  1  za  całkowite  wynagrodzenie  o  charakterze 
ryczałtowym w kwocie:  
Cena netto ................................. zł  

stawka podatku VAT ......... % 

wartość podatku VAT .........zł 

Cena brutto ................................. zł 

 
Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia w części nr 1: ………………… miesięcy 
 
************************************************************************************** 
 

 Część nr 2 
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  części  nr  2  za  całkowite  wynagrodzenie  o  charakterze 

ryczałtowym w kwocie:  

Cena netto ................................. zł  

                                                 
1 Wykonawca wypełnia tylko te części formularza, które dotyczą składanej oferty. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część należy 
wypełnić tylko jeden formularz – wypełniając go dla części, których dotyczy oferta. 
2
W  przypadku,  gdy  ofertę  składać  będą  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  –  należy  wpisać  nazwę  każdego  z  tych 
wykonawców. 

3
Niepotrzebne skreślić. 
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stawka podatku VAT ......... % 

wartość podatku VAT .........zł 

Cena brutto ................................. zł 

 

Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia w części nr 2: ………………… miesięcy 
 
************************************************************************************** 
 

 Część nr 3 
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  części  nr  3  za  całkowite  wynagrodzenie  o  charakterze 

ryczałtowym w kwocie:  

Cena netto ................................. zł  

stawka podatku VAT ......... % 

wartość podatku VAT .........zł 

Cena brutto ................................. zł 

w tym: 

Nazwa   Cena jednostkowa 
netto 

Liczba 
szt. 

Wartość 
netto zł 

VAT %  VAT zł   Wartość brutto zł 

łóżko szpitalne dziecięce    14         

łóżeczko szpitalne dziecięce     6         

 
Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia w części nr 3: ………………… miesięcy 
 
************************************************************************************** 
 

 Część nr 4 
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  części  nr  4  za  całkowite  wynagrodzenie  o  charakterze 

ryczałtowym w kwocie:  

Cena netto ................................. zł  

stawka podatku VAT ......... % 

wartość podatku VAT .........zł 

Cena brutto ................................. zł 

 

Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia w części nr 4: ………………… miesięcy 
 
************************************************************************************** 
 

 Część nr 5 
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  części  nr  5  za  całkowite  wynagrodzenie  o  charakterze 

ryczałtowym w kwocie:  

Cena netto ................................. zł  

stawka podatku VAT ......... % 

wartość podatku VAT .........zł 

Cena brutto ................................. zł 

 

Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia w części nr 5: ………………… miesięcy 
 
************************************************************************************** 
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 Część nr 6 
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  części  nr  6  za  całkowite  wynagrodzenie  o  charakterze 

ryczałtowym w kwocie:  

Cena netto ................................. zł  

stawka podatku VAT ......... % 

wartość podatku VAT .........zł 

Cena brutto ................................. zł 

 

Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia w części nr 6: ………………… miesięcy 
 
************************************************************************************** 
 

2. Oświadczam/oświadczamy,  że  zapoznałem(am)/zapoznaliśmy  się  z  treścią SIWZ, w  tym wzoru umowy, 
i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

3. W  przypadku  uznania mojej  /  naszej  oferty  za  najkorzystniejszą,  zobowiązuję/zobowiązujemy  się  do 
zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  oraz 
zobowiązuję/zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4. Oświadczam/oświadczamy,  że  zaoferowany  przeze  mnie  /  przez  nas  przedmiot  zamówienia  spełnia 
wszystkie  wymagania  Zamawiającego,  w  tym  spełnia  wymagania  zasadnicze  Ustawy  z  dnia  20 maja 
2010r. o wyrobach medycznych  (t.j. Dz.   U.   z   2017    r. poz. 211.) oraz  jest wprowadzony do obrotu  i 
używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy. 

5. Oświadczam,  że wycena  przedmiotu  zamówienia  uwzględnia wszystkie  uwarunkowania  oraz  czynniki 
związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna. 

6. Oferuję  wykonanie  zamówienia  na  warunkach  i  w  terminach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

7. Wadium w kwocie ..................zł zostało wniesione w formie .............................................................. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr (jeśli dotyczy): 
............................................................................................................................................................ 

9. Zamówienie nie zostanie / zostanie zrealizowane przy udziale podwykonawców 4.  

10. Następujące  części  zamówienia  powierzę/powierzymy  następującym podwykonawcom  (w  przypadku 

powierzenia części zamówienia podwykonawcom,  informacje o podwykonawcach należy zawrzeć w oświadczeniu dotyczącym 

przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie z rozdziałem VI pkt 3 SIWZ): 

l. p.  nazwa części zamówienia  Podwykonawca 

1     

...     

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy pzp,  żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią  tajemnicy 
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  /wskazane  poniżej 
informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o 
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  i  w  związku  z  niniejszym  nie  mogą  być  one  udostępniane,  w 

                                                 
4
Niepotrzebne skreślić. 
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szczególności innym uczestnikom postępowania2: 

strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) Lp.  oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od  do 

1       

...       

       

12. Na podstawie  art. 91 ust. 3a ustawy Pzp  informuję,  że wybór  złożonej przez w/w Wykonawcę oferty 
prowadzić będzie/nie będzie prowadzić5 do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

W  związku  z  tym,  iż  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku 
podatkowego wskazuję6: 

Lp.  Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego 

Wartość towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego, bez kwoty podatku 

     

     

13. Wszystkie  wymagane  w  niniejszym  postępowaniu  przetargowym  oświadczenia  złożyłem  ze 
świadomością odpowiedzialności karnej  za  składanie  fałszywych oświadczeń w  celu uzyskania korzyści 
majątkowych. 

 

 

 

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

(miejsce, data) 

……….................................................................................. 
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Niepotrzebne skreślić. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych ‐ 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. 
6
 Wypełnić, jeśli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; jeśli nie dotyczy – cały pkt. 12 należy 
skreślić. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 
Znak sprawy:  DTECH/1/13/17         
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa sprzętu medycznego” 

 
 
Nazwa Wykonawcy : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: .......................................................................................................................................... 
 
 

WYKAZ  DOSTAW  
 

Lp. 
Przedmiot 
dostaw 

Wartość 
dostaw 
(brutto) 

Podmiot, na rzecz 
którego dostawy 

zostały 
wykonane 

(nazwa i adres) 

Data wykonania 
od dd.mm.rr.  
do dd.mm.rr. 

 
Zamówienie wykonane 
przez Wykonawcę czy 
podmiot, na zasoby którego 
wykonawca się powołuje? 

 
1  2  3  4  5  6 

   

 

     

 

 

 

   

 

       

*  Do  niniejszego  wykazu  należy  załączyć  dowody  określające  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. 

 

 

 

 

 
___________________          _____________________________________ 
( miejscowość, data )          (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych  

        do reprezentowania Wykonawcy/ców) 
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