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Kurzętnik, 27-06-2018 r. 

ZP.1.2018 

 

 

 

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Kurzętniku 
ul. Łąkowa 10, 13-306 Kurzętnik , tel: (+48) 47 489 70 

gszoz@kurzetnik.pl 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

zamówienia w postępowaniu o 

 postępowaniu  w sprawie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
 

„Doposażenie GSZOZ w Kurzętniku w nowoczesny 

sprzęt i aparaturę medyczną"
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Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,  zwanej dalej ustawą a także 

wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące 

przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2477). 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 

odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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. 
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr  579747-N-2018 z dnia 27.06.2018 r. 

 strona internetowa Zamawiającego – gszoz@kurzetnik.pl z dnia 27.06.2018 r. 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniu 

28.06.218 r. 

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Część I  

Aparat ultrasonograficzny 

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

33100000-1 Urządzenia medyczne 

33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne 

 

Zakup wraz dostawą i instalacją aparatu USG z funkcją kolorowego Dopplera do 

badań radiologicznych i ginekologiczno – położniczych z możliwością rozbudowy. 

Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 r. 

1) Minimalne parametry gwarancji sprzętu: 

-  minimum 24 miesiące gwarancji, 

- 2 przeglądy w okresie trwania gwarancji w cenie zakupu, 

- czas reakcji (przyjazdu) serwisu na usterki nie może być dłuższy niż 48 godzin od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zaistniałego problemu, od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8:00 -16:00 

- urządzenie zastępcze- 5 dni roboczych, od dnia ustalenie iż urządzenie musi zostać 

zabrane do serwisu, 

- czas napraw gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych będzie wynosił 

maksymalnie 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W 

przypadku kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę sprzętu lub przegląd 
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techniczny w serwisie, wówczas uszkodzony aparat USG będzie odbierany z siedziby 

Zamawiającego, a po naprawie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. W w/w przypadku Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia 

sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. 

 

 

 

2. Część II  

Sprzęt okulistyczny 

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

33122000-1 Sprzęt oftalmologiczny 

33124100-6 Urządzenia diagnostyczne  

 

Przenośny ultrasonograf umożliwiający prezentację typu B z głowicą typu B o 

częstotliwości 12 MHz i oprogramowaniem w komplecie. 

Tonometr z pachymetrem- Urządzenie wykonujące automatyczny, bezkontaktowy 

pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) oraz bezkontaktowy pomiar centralnej 

grubości rogówki. Sprzęt przeznaczony do rekalkulacji pomiaru ciśnienia 

wewnątrzgałkowego o pomiar centralnej grubości rogówki.  

Aparat SOCT Umożliwia skanowanie siatkówki z rozdzielczością optyczną 27 000 

Ascan/sec. Automatyczne naprowadzanie głowicy na oko pacjenta wraz z przejazdem 

między okiem lewym i prawym, oraz automatyczne wyzwolenie pomiaru, dodatkowo 

możliwość pomiaru w trybie manualnym.  

Moduł SOCT - obrazowanie struktur siatkówki z bazą normatywna grubości 

siatkówki.  

Moduł jaskrowy GDx – analiza grubości włókien nerwowych z bazą normatywną. 

Moduł jaskrowy HRT - analiza parametrów morfologicznych tarczy nerwu 

wzrokowego z baza normatywną . 

Moduł pachymetrii CCT – bezkontaktowy pomiar grubości rogówki z kompensacją 

IOP. 

Moduł jaskrowy DDLS – analiza pierścienia neuro-retinalnego z odniesieniem do 

bazy normatywnej.  

Moduł jaskrowy GCC i GCL- analizy warstwy komórek zwojowych z odniesieniem 

do bazy normatywnej. 

Moduł ANTERIOR - umożliwiająca obrazowanie przedniego odcinka oka: przekroje 

rogówki w tym pomiar pachymetrii, pomiar kąta przesączania (kąt do kata za pomocą 

przystawki), analiza stożka rogówki. 

Możliwość wykonania szerokiego skanu: 12x12mm. 

Kompensacja wady wzroku pacjenta -25D do +25D.  

Bazy normatywne od 11 roku życia. 

Oprogramowanie w języku polskim.  

W komplecie ze stolikiem z elektrycznie podnoszonym blatem.  

Posiadający zewnętrzny komputer sterujący z ekranem dotykowym typu AIO oraz 

drukarkę laserową kolorową. 

Możliwość rozbudowy o moduł biometrii OCT. 

1) Minimalne parametry gwarancji: 

-  minimum 24 miesiące gwarancji, 

- I przegląd w okresie trwania gwarancji w cenie zakupu, 
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- czas reakcji (przyjazdu) serwisu na usterki nie może być dłuższy niż 72 godziny od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zaistniałego problemu, od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8:00 -16:00, 

- urządzenie zastępcze - 2 dni robocze, od dnia ustalenie iż urządzenie musi zostać 

zabrane do serwisu, 

- czas napraw gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych będzie wynosił 

maksymalnie 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W 

przypadku kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę sprzętu lub przegląd 

techniczny w serwisie, wówczas uszkodzony aparat USG będzie odbierany z siedziby 

Zamawiającego, a po naprawie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. W w/w przypadku Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia 

sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. 

 

3. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub 

dwie części. Szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia 

wskazany został w załącznikach do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia odpowiednio: 

1) Część I – aparat ultrasonograficzny szczegółowe parametry w załączniku nr 1 do 

SIWZ 

2) Część II – sprzęt okulistyczny szczegółowe parametry w załączniku nr 2 do SIWZ 

4. Przedmiot zamówienia będzie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp 

do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 

Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. 

3. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

33100000-1 Urządzenia medyczne 

33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne 

33122000-1 Sprzęt oftalmologiczny 

33124100-6 Urządzenia diagnostyczne  

4. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy tj. wytworzony 

(wyprodukowany) środek trwały jak i jego części, przed nabyciem nie były w 

jakiejkolwiek formie używane. 

5. Równoważność: 

 Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest 

znak towarowy, patent lub pochodzenie produktu, zamawiający - w odniesieniu do 

wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych 

(technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio 

towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi 

technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania 

równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie 

gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje 

minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca 

obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się 

funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. 
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6. Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zawartymi 

w dokumentacji projektowej.  

7. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga przed 

pierwszym uruchomieniem aparatu USG przeprowadzenia szkolenia z obsługi, 

konserwacji oraz funkcjonowania przedmiotu zamówienia. 

8. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Gminny Samodzielny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kurzętniku, ul. Łąkowa 10, 13-306 Kurzętnik. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia 

powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty 

transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia, podłączenia, uruchomienia, 

skonfigurowania, zamontowania (zainstalowania) sprzętu w miejscu siedziby 

Zamawiającego, tj. Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku ul. 

Łąkowa 10, 13-306 Kurzętnik. 
 

 

Rozdział III. Oferty częściowe  

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

1. Część I - Aparat ultrasonograficzny 

2. Część II - Sprzęt okulistyczny 

 

Rozdział IV. Oferty wariantowe  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Rozdział V. Umowy ramowe 

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

 

Rozdział VI. Aukcje elektroniczne  

 

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia  

 

1. Termin wykonania zamówienia tj. dostawa i montaż (instalacja, konfiguracja): 30 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

2. Za dzień realizacji umowy uznany zostanie dzień odbioru przedmiotu zamówienia 

potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego 

oraz Wykonawcę. 

 

Rozdział VIII. Informacje o podwykonawcach  

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. Nie wykazanie podwykonawstwa przez Wykonawcę w ofercie 

oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie wyłącznie przez 

Wykonawcę.  

 

Rozdział IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
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1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania 

oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem 

wszystkich dokumentów; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może 

przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 

warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 13 SIWZ winien spełniać co 

najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania. 

 

3. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców 

należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: 

1) następujące dokumenty i oświadczenia:  

a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca 

ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi 

wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa 

powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

c)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 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. 

d) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 

odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród 

siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, 

otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich 

partnerów; 

f) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy 

w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 
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konsorcjum. 

2) następujące dokumenty i oświadczenia:  

- oświadczenie o braku   podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy    

   Pzp, (Załącznik Nr 4 do SIWZ); 

   -aktualny odpis z właściwego rejestru (przedsiębiorca) lub z centralnej ewidencji i      

    informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu     

    do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia    

    na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. (załącznik nr 4 do SIWZ) 

- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego  

-zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy   

  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   

-oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

(załącznik nr 6 do SIWZ) 

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 

 

 

Rozdział X. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

 

 

Rozdział XI. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w 

złotych polskich [ PLN ].  

 

Rozdział XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia z 

postępowania 

 

Dotyczy wszystkich części zamówienia: 

 

12.1.  Podstawy wykluczenia: 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku 

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy PZP.  

2) Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 

w stosunku do którego zachodzą wskazane poniżej okoliczności spośród przewidzianych w 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, tj.:  

- 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 



 8 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.  

 
12.2 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące: 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku 

udziału w postępowaniu. 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  

 
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. 

 

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie dysponowania potencjałem zawodowym. 

 

12.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie  

z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 

stanowiących załącznik nr 4 oraz 5 do SIWZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub 

oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 13.  

 

12.4  Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

12.5 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach 

złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy  składa stosownie do treści art. 2 

ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcy nie prowadzą do 

zakłóceń konkurencji w postępowaniu. (załącznik Nr 6). 

 

Rozdział XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

Dotyczy wszystkich części zamówienia: 

 

13.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa 

w pkt. 12.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
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których mowa w pkt. 12.2.Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu 

następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):  

 

Wraz z formularzem oferty należy złożyć: 

a) Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w 

oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załączniki nr 4 i 5 do 

SIWZ.  

b) dane techniczne urządzenia – dokładną specyfikacje techniczną dla zaoferowanego 

urządzenia  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w Formularzu oferty. 

 

13.2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do założenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów. 

13.2.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawców z udziału w 

postępowaniu, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 

 a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności    

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu    

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

  b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące   

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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;  

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń   

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem   terminu składania 

ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z  ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem wolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

   

Dokumenty wskazane w pkt. 13.2.1. lit. b-c Wykonawca będzie obowiązany złożyć w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu 

wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty 

wskazane w pkt. 13.2.1. lit. b – c powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez 

Zamawiającego. 

 

13.3 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP Wykonawca 

będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Niezwłocznie po 
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otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia 

i okresu gwarancji. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w 

załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. 

 

13.4  Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki 

wskazane w pkt. 12.2. pkt. 3 p pkt. 3.1. - 3.2.) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

(warunki wskazane w pkt. 12.2. pkt. 2) innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 

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. Dokument, z którego 

będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny 

wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, 

czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia 

oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego 

dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22aust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał)  

 

13.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:  

1) o których mowa w pkt 13.2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem 

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. 

2) odpis 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy.  

 

13.6. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 13 pkt. 13.5. ust. 1 lit. a) oraz w 



 11 

rozdziale 13 pkt 13.5. ust.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 13 pkt. 

13.5. ust. 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.  

 

13.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.5., 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. Postanowienia pkt. 13.6. stosuje się odpowiednio. 

 

13.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

13.9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 

przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o 

zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych. 

 

13.10. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum): 

a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca 

ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi 

wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa 

powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 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. 

d) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 

ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród 

siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, 

otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich 

partnerów; 

f) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania 

umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 

 

13.11. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 
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postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt. 13.1. należy załączyć (1) 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwej 

terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla 

spółki. 

 

13.12 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

Rozdział XIV. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia wadium przetargowego w oparciu o art. 

45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Rozdział XV. Termin związania z ofertą  

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

Rozdział XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie:  

 pisemnej,  

 e-mail: (gszoz@kurzetnik.pl)  

przy czym zawsze obowiązkowa jest forma pisemna 
2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych przekazanych przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej na adres poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem,) do Zamawiającego o przekazanie 

SIWZ. We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu,  

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania, 

4) znak postępowania ZP.1.2018 

4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania 

Zamawiającego Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku,             

ul. Łąkowa 10, 13-306 Kurzętnik lub pobrać drogą elektroniczną z strony internetowej 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 

3 ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego w czasie, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, 

informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u 

Zamawiającego. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny 

będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej. 

8. Dokonując rejestracji należy podać: 

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania, 

4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, faxem), 

5) znak postępowania – ZP.1.2018 

 

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z 

Wykonawcami jest: 

 stanowisko: p. o. Dyrektor GSZOZ w Kurzętniku  

imię i nazwisko:  Magdalena Rynkowska 

tel. 883 646 602 

w godzinach: pomiędzy 8:00 a 15:00 

2) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za 

pomocą drogi elektronicznej jest: 

 stanowisko Główny Księgowy 
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imię i nazwisko     Adrianna Szulwic 

tel. 56 47 489 79 

w godzinach: pomiędzy 8:00 a 15:00 

 

Rozdział XVII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

            Adresat: Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Kurzętniku 
ul. Łąkowa 10 , 13-306 Kurzętnik 

OFERTA NA: 

                „Doposażenie GSZOZ w Kurzętniku w nowoczesny  

                                    sprzęt i aparaturę medyczną" 

                     NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

                                                         5 lipca godzina 14:30 

 

 

2. Podpisy: 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w 

obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców 

albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez 

osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

 

3. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

Pełnomocnika,  

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy 

dołączyć tłumaczenie na język polski. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
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1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 

osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

5. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

6. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

7. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt 1 niniejszej SIWZ 

oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Zwrot oferty bez otwierania 

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie. 

 

Rozdział XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Gminnym Samodzielnym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej ul. Łąkowa 10, 13-306 Kurzętnik, w terminie do dnia 5 lipca 2018 roku, 

godz. 14:00.  

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w  Gminnym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. 

Łąkowa 10, 13-306 Kurzętnik, dnia 5 lipca 2018 roku, o godz. 14:30.  
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4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert, otwieranie kopert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, 

warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

Rozdział XIX. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cenę należy określić w złotych polskich, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), 

obowiązujący podatek VAT (procentowo), cenę brutto (cyfrowo i słownie) z dokładnością 

do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

4. Zaoferowana w złożonej ofercie cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu   

rzeczowego ustalonego w SIWZ nie będzie podlegała waloryzacji.  

5. W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty Zamawiający 

będzie postępował zgodnie z art. 90 ustawy PZP.  

 

Rozdział XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Dotyczy wszystkich części zamówienia: 

 

Kryterium I: Cena (C) 

Cena ofertowa – znaczenie 60 % 


 C

 C

OB

NKC 100 x 0,6  

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających    

  odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60,00 punktów. 
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Kryterium II: Okres rękojmi za wady i  gwarancji przedmiotu zamówienia – 40% 

Okres rękojmi za wady i  gwarancji (G): 

Okres gwarancji: Liczba punktów 

24 miesiące 0 pkt x 40% 

30 miesięcy 25 pkt x 40% 

36 miesięcy 50 pkt x 40% 

42  miesiące 75 pkt x 40% 

48 miesięcy 100 pkt x 40% 

Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznania większej ilości punktów w przypadku 

wydłużenia okresu rękojmi za wady i gwarancji o więcej niż 48 miesięcy. Maksymalnie w 

tym kryterium można uzyskać 40 punktów.  

2 Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru:  

L = C + G 

gdzie:  

L – całkowita liczba punktów,  

C – punkty uzyskane w kryterium „cena”,  

G – punkty uzyskane w kryterium „gwarancja”  

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

Rozdział XXI. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 

określony w art. 94 ustawy. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze 

oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie 

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 

tych wykonawców (umowę konsorcjum). 

4.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy. Zamawiający działając w 
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oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące 

okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej 

umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania    

 należytej staranności         

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia dostaw przez 

zamawiającego;  

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany i terminów wykonywanych 

dostaw 

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski 

żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość usług; 

5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przedłużającej się procedury    

postępowania przetargowego;  

      6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii, działań rządowych,  

      7) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 

spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.  

      8)  wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

      9) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, 

      10) innych przypadkach wskazanych w projekcie umowy, stanowiącym integralną część 

SIWZ. .  

W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych  w pkt 1-10 strony ustalą nowe terminy 

realizacji z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy 

lub przestoju. 

 

Rozdział XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający nie wymaga wniesienia przez 

Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XXIII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 

 

Rozdział XXIV. Inne informacje 

 

Nie przewiduje się: 

1) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

2) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

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”, informuję, że:  

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminy Samodzielny Zakład Opieki 

Zdrowotnej ul. Łąkowa 10, 13-306 Kurzętnik e-mail: gszoz@kurzetnik.pl 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kurzętnik jest Pani/Pani /imię Jola 

Lewicka kontakt: adres e-mail: gszoz@kurzetnik.pl telefon: 56 474 89 79 
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Doposażenie GSZOZ w Kurzętniku w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną" 

znak sprawy ZP.1.2018 

  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

 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 ;   

− 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.  

 

Rozdział XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes 

w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzonej przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie 

wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności 

przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno 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. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż 

określono w pkt. 1), 
 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego - 

http://www.gszozkurzetnik.pl. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 

o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

http://www.gszozkurzetnik.pl/
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wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie 

określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez 

Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

16. Kopię odwołania zamawiający: 
 

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, 

2) zamieści również na stronie internetowej - http://www.gszozkurzetnik.pl, jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 

odwołanie. 

19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 

zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 

Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 

Rozdział XXVI. Załączniki 
 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne dla aparatu 

ultrasonograficznego  

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne dla aparatu 

do badania wzroku 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy 

Załącznik  nr   4   -   Oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania  

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 - Projekt umowy o udzielenie zamówienia publicznego 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 12-23 PZP PRAZ W ART. 24 

UST. 5 PKT 1 

 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.  „Doposażenie GSZOZ w Kurzętniku w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną” 

część ………, prowadzonego przez Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku  

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 

przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

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

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY (NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM), NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

                                                                                                           (podpis Wykonawcy)  
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ   - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU  

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
 

Wykonawca: 

 

……………………………………… 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: UPZP),  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 „Doposażenie GSZOZ w Kurzętniku w nowoczesny sprzęt i aparaturę 

medyczną”  część ………….. 

prowadzonego przez Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku 

oświadczam, co następuje: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w części V 

SIWZ  

………….……(miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………….………… 

(podpis*) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w pkt 12.2 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

………………………………………….………….……………………………………………………….., 

w następującym zakresie:………………………………………………………………............................... 

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

(wskazać podmiot (nazwę, adres, NIP, Regon nr KRS- o ile dotyczy )określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

Dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca przy 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

………….……(miejscowość), dnia ………….……. r.  ………………………………… 

(podpis*) 



 26 

* podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy/pełnomocnika 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK  NR 6 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

_________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

(Nazwa i adres wykonawcy)  

 

                                                        

O ś w i a d c z e n i e  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej UPZP 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, składając Ofertę w przetargu 

nieograniczonym pn.: „Doposażenie GSZOZ w Kurzętniku w nowoczesny sprzęt i 

aparaturę medyczną” część ……… oświadczam, że:  

**  nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów/Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634/, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP, 

**   przynależę  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów/Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634/, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP, co następujący wykonawca/y: 

 

 
Lp. 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1.  

 

 

2.  

 

 

 
Data ____________     _____________________________________ 

(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 
* - nie potrzebne skreślić 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP. 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
UWAGA: 

1) Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej innej niż wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, to 

składa oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej i nie wypełnia tabeli. 

2) Jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, 

to składa oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej i wypełnia tabelę, podając dane tych 

wykonawców. 

W tym przypadku wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcami 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

 


