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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej 221.000 euro

tj. poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2479) wydanego na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.)

SIWZ na świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.   1
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1. Zamawiający

Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno określany dalej jako Zama-
wiający, NIP 291-00-50-705, REGON 450667610, Zamówienia Publiczne tel. (86) 273-93-
30, fax. (86) 273-93-38, e-mail:  zp@szpitalkolno.pl  ; www  .szpitalkolno.pl zaprasza do ubie-
gania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro
na świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

2. Tryb udzielania zamówienia 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39
w trybie  przetargu nieograniczonego,  zgodnie z przepisami  ustawy  z dnia 29 stycznia
2004 roku  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
późń. zm.), zwaną dalej „Ustawą PZP” lub „PZP”.

2) W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i akty wy-
konawcze do ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

3) W sytuacji sprzeczności postanowień SIWZ, wyjaśnień do SIWZ lub modyfikacji SIWZ 
w stosunku do ustawy Pzp, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

4) Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art.
24aa ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wy-
kluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – tzw. procedura odwrócona.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest kom-
pleksowa usługa pralnicza  obejmująca  w szczególności:  pranie na mokro,  czyszczenie
chemiczne asortymentu nienadającego się do prania wodnego, dezynfekcję, usztywnianie,
suszenie, maglowanie, prasowanie, sterylizację odzieży noworodkowej i dzieci do lat 3
oraz naprawę bielizny pościelowej, fartuchów i odzieży ochronnej, bielizny operacyjnej
prostej  i  fasonowej,  pieluszek  i  bielizny  noworodkowej,  zasłon,  firan,  kołder,  kurtek,
kocy, materacy i poduszek w tym także z pierza oraz segregację i pakowanie bielizny w
ilości określonej w Załączniku Nr 1 – Formularzu ofertowym w procesie technologicz-
nym, który dopuszczał je będzie do stosowania na poszczególnych stanowiskach pracy
Zamawiającego. Ze względu na możliwość skażenia bakteriologicznego bielizny, odzieży
ochronnej, koców oraz pozostałego asortymentu w każdym procesie pralniczym nakłada
się obowiązek stosowanie obok środków dezynfekcyjnych chemicznych lub procesu de-
zynfekcji przez gorącą parę.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w wzorze umowy stanowią-
cym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

3) Przewidywana szacunkowa ilość odzieży i bielizny szpitalnej przeznaczona do prania w
okresie trwania Umowy wynosi 150.000 kg, tj. ok. 3.125 kg miesięcznie. Ilość bielizny i
odzieży przeznaczonej do prania uwarunkowana jest liczbą hospitalizowanych pacjentów
i wykonywanych zabiegów, w związku z tym przekazane do prania ilości odzieży i bieli-
zny szpitalnej mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

4) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
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a) 98.31.00.00-9 – Usługi prania i czyszczenia na sucho,
b) 98.31.10.00-6 – Usługi odbierania prania, 
c) 98.31.50.00-4 – Usługi prasowania. 
d) 98.39.30.00-4 – Usługi krawieckie. 

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicz-

nych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważ-
ne opisywanym. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o
normach,  europejskich ocenach technicznych,  aprobatach,  specyfikacjach technicznych,
systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wy-
razy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP ciężar udowodnienia, że za-
oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych
przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. 

8) Oznaczenie i nazwy własne, materiałów i produktów służą wyłącznie do opisywania mini-
malnych parametrów, które powinny spełniać te produkty oraz wskazaniu standardu jako-
ści. 

9) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonaw-
ców. Powyższe informacje Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym.

10) Okoliczności zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy PZP w sprawie ni-
niejszego zamówienia publicznego oraz sposób ich dokonania zostały określone w Za-
łączniku Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.

11) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku
polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych do-
kumentów w języku obcym.

12) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Wykonawcą w walutach obcych.
14) Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
15) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6

ustawy PZP. 
16) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.
17) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicz-

nych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
18) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

4. Termin wykonania zamówienia. 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 48 miesięcy od daty za-
warcia umowy. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wyklucze-
niu zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 ust. 1 ustawy PZP oraz    s  pełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku.
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2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych),

3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okre-
sowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem termi-
nu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na świadczeniu usług pralniczych bielizny i odzieży
wraz z odbiorem i dostawą z i do siedziby zakładu, o wartości minimum 200.000,00 zł.
(słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto,

5.2. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkret-
nego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru praw-
nego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowod-
nić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do odda-
nia mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasa-
dach określonych w art. 23 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawcy  ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-
prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5.Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

5.6.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicz-
nego zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wy-
konawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.1. Oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP:

1) Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP do oferty Wykonawca dołącza aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie,  które zawiera informacje stanowiące wstępne po-
twierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w po-
stępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
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2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych pod-
miotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt.1 powyżej.

3) W niniejszym postępowaniu, Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powie-
rzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o pod-
wykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o za-
mówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje speł-
nianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.2.  Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1b ustawy PZP oraz określonych przez Zamawiającego w pkt. 5.1. SIWZ, Za-
mawiający żąda od Wykonawcy złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rów-

nież 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  i  miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na rzecz  których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zo-
stały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz które-
go usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym cha-
rakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wy-
konawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych re-
ferencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (Wzór
Wykazu usług stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).

b) dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca posiada  ubezpieczenie  od odpowie-
dzialności  cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł.

6.3.   Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda od
Wykonawcy złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności go-
spodarczej, 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,  

b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapita-
łowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informa-
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cje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóce-
nia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie  o przynależności  lub braku przynależności  do tej  samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 

     Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita-
łowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi Załącznik Nr 4 do
SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświad-
czenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  składa
każdy z Wykonawców. 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej zamiast dokumentów z:
a) pkt. 6.3. ppkt. 1) lit. a) SIWZ -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b) Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3. ppkt. 1) lit. a) SIWZ powinny być wystawio-
ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miej-
sce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ppkt. 2) lit. a) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym od-
powiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożo-
ne 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. Przepis ppkt.
2) lit. c) stosuje się. 

d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, za-
mawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma oso-
ba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz podjęcie  konkretnych  środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dal-
szym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będą-
cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązy-
wania tego zakazu.
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4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szcze-
gólne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP.

5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych pod-
miotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów określonych w ppkt 1 lit. a).

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty
określone w pkt. 6.3. ppkt 1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegają-
cych się o udzielenie zamówienia.

6.4.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-
prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą peł-
nomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej 
kopii.

3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.5. Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzają-
cych okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawia-
jący posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzy-
skać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.
poz. 352).

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bez-
płatnych baz danych,  Zamawiający pobiera samodzielnie  z tych  baz danych wskazane
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpli-
wości Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,  na
rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

4) Oświadczenia Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji po-
lega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwy-
konawców, składane są w oryginale.

5) Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.

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

7) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie elektro-
nicznej.

8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język pol-
ski.

9) W przypadku, o którym mowa w ppkt 2 powyżej, Zamawiający może żądać od Wyko-
nawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i po-
branych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

6.6.   Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi Załącznik Nr

3 do SIWZ.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów reje-

strowych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów re-
jestrowych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem jeżeli
dotyczy).

4) Zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (jeżeli
dotyczy).

5) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewi-
dzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wraz z klauzulą informacyjną stanowiąca Załącznik
Nr 6 do SIWZ.

Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego ofer-
ta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, wymienionych w Punkcie 6.2. i 6.3. ppkt. 1 lit. a).

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  
oświadczeń i dokumentów. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2) W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują przy użyciu komunikacji elektronicznej na
adres e-mail:   zp@szpitalkolno.pl
Zamawiający wymaga, aby powyższe przesłane było przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej i podpisane przez osobę uprawnioną lub umocowaną przez Wykonawcę.
Zawsze dopuszczona jest forma pisemna.

3) Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń  i  dokumentów potwierdzających  spełnianie  warunków udziału,  doku-
mentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz pełnomocnictw.

4) Wykonawcy zobowiązani są do wpisywania we wnioskach/ofertach adresu e-mail, na któ-
ry Zamawiający przesyłać będzie korespondencje.

5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyja-
śnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
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końca dnia  24.10.2018 r., w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozosta-
wić wniosek bez rozpoznania.

6) Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg
terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.

7) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym prze-
kazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniana  na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stro-
nie.

8) Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych upoważniona jest Pani Monika Po-
lkowska - tel. (86) 273-93-30 oraz Pani Mirosława Krzywda - tel. (86) 273-93-36 w godz. od
725 – 1500. 

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium.ą

10. Termin związania ofertą: 

1) Wykonawca jest  związany ofertą przez okres 30   dni. Bieg terminu związania ofertą roz-
poczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin zwią-
zania 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 przedłuże-
nie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuże-
niem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wa-
dium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane  jest  po wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybra-
na jako najkorzystniejsza. 

11. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod
uwagę. 

2) Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” - Załączniki Nr 1 do SIWZ.
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.
4) Oferta musi zawierać cenę wraz z podatkiem VAT podaną cyfrowo i słownie.
5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną

trwałą, czytelną techniką. Każda strona zapisana powinna być opatrzona kolejnym nume-
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rem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne popraw-
ki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisu-
jącą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz).

7) Wszystkie strony oferty muszą być trwale zszyte w sposób uniemożliwiający dekompleta-
cję zawartości oferty.  Załączniki do oferty,  stanowiące jej integralną część, winny być
również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ponumerowane. 

8) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Za-
łączników – formularzy,  jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formu-
larzy ze SIWZ.

9) Wykonawca winien zamieścić  ofertę w nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie,  w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia, zaadresowanej na adres Zamawiającego i adres zwrotny Wykonaw-
cy oraz posiadającej następujące napisy:

„OFERTA PRZETARGOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH 

DLA SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

- nie otwierać przed dniem 29.10.2018r. Godz. 1130.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego opako-
wania i oznakowania koperty.

10) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod wa-
runkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona okre-
śleniami  "ZMIANA  OFERTY" lub  "WYCOFANIE  OFERTY".  Wykonawca  nie
może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11) Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjąt-
kiem  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie skła-
dania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione  oraz wykazał, że zastrzeżone in-
formacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

12) Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym numery stron oferty zawierających infor-
macje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby in-
formacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone w odrębnej zamknię-
tej wewnętrznej kopercie oznaczonej „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) od-
rębnie od jawnej części oferty.

13) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonaw-
ców. Powyższe informacje Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu
11 ppkt. 9 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 29.10.2018r. do godz. 1100 w Se-
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kretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5
na I-piętrze).

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie
się w dniu 29.10.2018r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Otwarcie ofert jest jawne.

13. Opis sposobu obliczania ceny. 

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich i podana do dwóch miejsc
po przecinku oraz musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmo-
wać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowią-
zującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności skalkulowana
cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją usługi, będącej przedmio-
tem niniejszego zamówienia. 

2) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w Formularzu ofertowym kwotę
cyfrowo i słownie.

3) Cena zostanie obliczona z wykorzystaniem kalkulacji zawartej w treści Formularza ofer-
towego.

4) Wartość netto pozycji jest iloczynem ilości i ceny jednostkowej netto.
5) Wartość brutto pozycji jest sumą wartości netto i podatku VAT.
6) Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
7) Cena netto za pranie 1 kg dla poszczególnych asortymentów jest ceną za 1 kg upranej, su-

chej bielizny. 
8) Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 
9) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
10) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we

wzorze umowy.
11) Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Wykonawca zobowiąza-
ny jest złożyć stosowane oświadczenie w przedmiotowej sprawie Wykonawca w formula-
rzu ofertowym.
Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

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

1) Przyjęte kryteria oceny i ich waga:

a) cena – 60%

b) termin rozpatrzenia reklamacji – 40%
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Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt.

Punktacja przyznawana w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie obliczona z do-
kładnością dwóch miejsc po przecinku.

2) Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

a) W zakresie kryterium „CENA ” -  maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt. - otrzyma

oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpo-

wiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych            najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

punktów ocenianej = ------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%

oferty                                                              cena brutto oferty ocenianej 

b) W zakresie kryterium „TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI” oferta może

uzyskać  maksymalnie 40 pkt, na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w

Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

W  kryterium  „Termin  rozpatrzenia  reklamacji”  Zamawiający  przyzna  następującą
ilość punktów:
• Termin rozpatrzenia reklamacji: 7 dni – 0 pkt.

• Termin rozpatrzenia reklamacji 5-6 dni – 10 pkt.

• Termin rozpatrzenia reklamacji 3-4 dni – 20 pkt.

• Termin rozpatrzenia reklamacji 1-2 dni – 40 pkt.
Zamawiający wymaga zaoferowania terminu rozpatrzenia reklamacji max 7 dni. W przy-
padku zaoferowania dłuższego niż 7 dni terminu rozpatrzenia reklamacji, oferta zostanie
odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów łącz-
nie  w kryterium „CENA” i  kryterium „TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI”.
Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.

4) Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP, jeżeli nie 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 wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zo-
stały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy zło-
żyli  te oferty,  do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatko-
wych.

5) Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta będzie:
a) zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.,
b) odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) spełniała warunki udziału w postępowaniu,
d) uzyska największą łączną ilość punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny.
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15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż
określony w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP od dnia przekazania zawiadomienia o wybo-
rze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  którego oferta została  wybrana jako najkorzyst-
niejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę w sprawie zamówienia publicznego podpisuje pełno-

mocnik,
b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców została wybrana jako najkorzystniejsza.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamó-
wienia publicznego na takich warunkach. 

Wzór umowy na świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie  stanowi Za-
łącznik Nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku po-
stępowania o udzielenie zamówienia. 

1) Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń.
zm.) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szko-
dę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zama-
wiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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5) Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie za-
rzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.

6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w po-
staci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym.

7) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wnie-
sienia 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) Termin wniesienia odwołania:
a) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności za-

mawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w spo-
sób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowa-
dzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a oraz lit. b wnosi się w ter-
minie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego
wniesienia;

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postano-
wień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert lub termin składania wniosków.

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

11) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie interneto-
wej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfi-
kacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

12) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpie-
nia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektro-
nicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

13) Wykonawcy,  którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzy-
gnięte na korzyść jednej ze stron.

14) 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.
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15) Skarga do sądu.
 na orzeczenie  Izby stronom oraz  uczestnikom postępowania  odwoławczego

przysługuje skarga do sądu,
 w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowied-

nio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywil-
nego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej,

 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego,

 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia do-
ręczenia  orzeczenia  Izby,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest rów-
noznaczne z jej wniesieniem.

16) W sprawach nie uregulowanych w pkt. 15 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 – 198g. Pzp.

19. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
2) Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
3) Załącznik Nr 3 –  Oświadczenie składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
4) Załącznik Nr 4 -  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej.
5) Załącznik Nr 5 – Wykaz usług.
6) Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków infor-

macyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wraz z klauzulą informacyjną. 
7) Załącznik Nr 7 –  Wzór umowy.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. ….....................................

2. ….....................................

3. ….....................................

4. ….....................................

5. ….....................................

Kolno, dnia 19.10.2018r.                                                    Specyfikację z załącznikami 
                                                                                                     zatwierdził: 

                                                                                                         DYREKTOR
                                                                                            Szpitala Ogólnego w Kolnie

     Krystyna Marianna Dobrołowicz
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