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Kolno, dnia 20.08.2018 r.

Znak przetargu: Sz.O./SAG/41/09/18

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

18 - 500 KOLNO 
TEL. (86) 273 93 30 FAX (86) 273 93 38 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego

 dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 

wyrażoną w złotych równowartość 221 000 euro

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

Ministrów z dnia 22.12.2017 r. (Dz. U. Poz. 2479) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

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

SIWZ na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego
 dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.   1
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Szpital  Ogólny  w  Kolnie,  ul.  Wojska  Polskiego  69,  18-500  Kolno  określany  dalej  jako
Zamawiający, 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
ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017
r.  poz.  1579  z  późn.  zm.)  na  zakup,  dostawę,  montaż  i  uruchomienie  tomografu
komputerowego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach, wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę
odwróconą” o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawca w walutach obcych.
Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek na realizacje zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyłączeniem art. 93
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających,  o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem,  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  zakup,
dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego dla potrzeb  Szpitala Ogólnego w
Kolnie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: Opisie przedmiotu zamówie-
nia – Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz Załączniku Nr 2 do SIWZ Formularzu asortymentowo-ce-
nowym.

SIWZ na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego
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Nazwa  i  kod  określony  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dla  przedmiotu
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przedmiot główny:  

33.11.50.00-9 – Urządzenia do tomografii.

Obowiązki Wykonawcy :

 Zakup, dostawa i transport.

 Rozładunek i wnoszenie do pomieszczeń.

 Termin realizacji dostaw: w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:00.

 Montaż, uruchomienie oraz zapoznanie personelu z obsługą zainstalowanego sprzętu.

 Wykonanie  obowiązkowych  przeglądów,  zgodnie  z  wymaganiami  i  w  ilościach
zalecanych przez producenta sprzętu w zaoferowanym okresie gwarancji.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Do dnia 07.12.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia,  o których mowa w art.  24 ust.  1 ustawy PZP zostanie
wstępnie  zweryfikowany  na  podstawie  przedłożonego  wraz  z  ofertą  wypełnionego
Jednolitego Europejskiego Dokumentu  Zamówienia-   JEDZ należy przesłać  w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów  –  Zamawiający  nie  wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie  a za  wstępne potwierdzenie  warunku
uzna  jeżeli  Wykonawca  wraz  z  ofertą  przedłoży  wypełniony  druk  Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w  Załączniku Nr 4 do SIWZ -
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  min.  1
000.000,00 zł.  (słownie:  jeden  milion  złotych)  –  kopię  dowodu  zawarcie  umowy
ubezpieczenia należy przedłożyć na wezwanie Zamawiającego.

c) zdolności technicznej i zawodowej – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 1
dostawę sprzętu medycznego o wartości min. 1 000 000,00 zł  (słownie: jeden milion
złotych)  –  kopię  dowodu  potwierdzającego  należyte  wykonanie  dostaw  należy
przedłożyć na wezwanie Zamawiającego.
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2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20, 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
współprace  z  organami  ścigania,  oraz  podjecie  konkretnych  środków  technicznych,
organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym
przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym,  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu
wykonawcy.  Przepisu  zdania  pierwszego  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  wykonawcy,
będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sadu  zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5.

Na podstawie  art.  24 ust.  5 pkt  1  z postępowania  o udzielenie  zamówienia  Zamawiający
wykluczy Wykonawcę, 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 lub którego upadłość ogłoszono,
z  wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  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.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Dokumenty wymagane

1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

1.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
które Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji, o
których  mowa  w art.  86  ust.  3.  składa  powyższe  oświadczenie,  wg  wzoru  stanowiącego
Załącznik Nr 5 do SIWZ.

2.  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  w
przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na
wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku  lub  decyzji  –  dokumenty  potwierdzające  dokonanie  płatności  tych  należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika Nr 6 do SIWZ.
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2) oświadczenia  wykonawcy o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według
wzoru Załącznika Nr 7 do SIWZ.

3) 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  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1  ustawy
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt. 13,
14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

B. Na etapie składania ofert , oferta powinna zawierać:

1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,
Formularz ofertowy.

2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ,
Formularz asortymentowo-cenowy.

3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne Wykonawcy złożone w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”), o którym
mowa  w  rozdziale  VII  A  pkt.  1.1.  SIWZ,  stanowiący  Załącznik  Nr  4  do  SIWZ,
stanowiące  wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz spełnia wskazane
w rozdziale V pkt. 2) SIWZ warunki udziału w postępowaniu. 

3.1.  W  postępowaniu  oświadczenia  składa  się  w  formie  pisemnej  albo  w  postaci
elektronicznej,  z tym że JEDZ należy przesłać w postaci  elektronicznej  opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Oświadczenia  podmiotów składających
ofertę/wniosek  wspólnie  oraz  podmiotów  udostępniających  potencjał  składane  
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim
potwierdzają  okoliczności,  o  których  mowa  w  treści  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp.
 Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie
art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

3.2.Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę,
jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych
(np.  CD,  pendrive)  jest  niedopuszczalne,  nie  stanowi  bowiem  jego  złożenia  przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18
lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

JEDZ należy przesłać na adres email: zp@szpitalkolno.pl  

a) Zamawiający  dopuszcza  w  szczególności  następujący  format  przesyłanych
danych: .pdf 
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b) Wykonawca  wypełnia  JEDZ,  tworząc  dokument  elektroniczny.  Może
korzystać  z  narzędzia  ESPD  lub  innych  dostępnych  narzędzi,  lub
oprogramowania,  które  umożliwiają  wypełnienie  JEDZ  i  utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

c) Po  stworzeniu  lub  wygenerowaniu  przez  wykonawcę  dokumentu
elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym
podpisem  elektronicznym,  wystawionym  przez  dostawcę  kwalifikowanej
usługi  zaufania,  będącego  podmiotem  świadczącym  usługi  certyfikacyjne -
podpis  elektroniczny,  spełniające  wymogi  bezpieczeństwa  określone  w
ustawie.1 

d) Podpisany  dokument  elektroniczny  JEDZ  powinien  zostać  zaszyfrowany,
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się
narzędziami  oferowanymi  przez  oprogramowanie,  w  którym  przygotowuje
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na
rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) 
lub komercyjnych. 

e) Wykonawca  zamieszcza  hasło  dostępu  do  pliku  JEDZ  w  treści  swojej
oferty/wniosku (wybrać właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej.
Treść  oferty/wniosku  może  zawierać,  jeśli  to  niezbędne,  również  inne
informacje  dla  prawidłowego  dostępu  do  dokumentu,  w  szczególności
informacje  o  wykorzystanym  programie  szyfrującym  lub  procedurze
odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  

f) Wykonawca  przesyła  zamawiającemu  zaszyfrowany  i  podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty
elektronicznej  w  taki  sposób,  aby  dokument  ten  dotarł  do  zamawiającego
przed  upływem  terminu  składania  ofert.  W  treści  przesłanej  wiadomości
należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz
nazwę  wykonawcy  albo  dowolne  oznaczenie  pozwalające  na  identyfikację
wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być
wskazany  
w treści oferty).  

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 
zawierającej JEDZ.

h) Datą  przesłania  JEDZ  będzie  potwierdzenie  dostarczenia  wiadomości
zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego. 

i) Obowiązek  złożenia  JEDZ  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  w  sposób  określony  powyżej
dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp;  w  takim  przypadku  Zamawiający  nie  wymaga  szyfrowania  tego
dokumentu. 

3.3.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4. Dokument KRS lub CEiDG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. (z zastrzeżeniem art. 26 ust 6.)

1  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
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5. Dowód wniesienia wadium - w przypadku innych niż pieniądz (przelew) form wniesienia
wadium oryginał dokumentu należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie,
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-piętrze), zaś do oferty dołączyć kopię
dokumentu.  Jeśli  Wykonawca  prześle  ofertę  pocztą  winien  kopię  dowodu  wniesienia
wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał
dowodu wniesienia wadium.

6. Wypełniony Załącznik Nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

C. Wymagania dotyczące dokumentów:

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

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

3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający  przyjmie  średni  kurs  publikowany  przez  NBP  z  dnia  wszczęcia
postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski
nie  publikuje  średniego  kursu  danej  waluty,  za  podstawę  przeliczenia,  przyjmuje  się
średni  kurs  waluty  publikowany  pierwszego  dnia,  po  dniu  publikacji  ogłoszenia  o
zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

4. Jeżeli  wykonawca nie złożył  oświadczenia,  o którym mowa w art.  25a ust.  1 ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Wykonawca, który powołuje sie na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu  składa  także  oświadczenie  na
Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia wg wzoru -  Załącznik Nr 4 do SIWZ
dotyczące tych podmiotów.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału  w
postępowaniu  składa  także  oświadczenie  na  Jednolitym  Europejskim  Dokumencie
Zamówienia wg wzoru-  Załącznik Nr 4 do SIWZ - dotyczące podwykonawców, tylko w
przypadku, jeśli Wykonawca zamierza powoływać się na zasoby podwykonawców w celu
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie
zamierza się powoływać na zasoby podwykonawców, nie składa dla nich oświadczenia na
Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.
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7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia wg wzoru- Załącznik Nr 4 do SIWZ
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.

9. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  przez  wykonawcę  kopia  dokumentu  jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku  innych  podmiotów,  na  zasobach  których  Wykonawca  polega  na  zasadach
określonych  w  art.  22a  ustawy  PZP,  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio
wykonawcy lub tych  podmiotów muszą  być  poświadczone  za  zgodność z  oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

11. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa:

a) zamiast  dokumentu,  o  którym  mowa  w  rozdziale  VII  A  pkt.  2  ppkt.  3)  składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,  potwierdzające,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji,  ani  nie  ogłoszono
upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu
składania ofert;

b) zamiast  dokumentu,  o  którym  mowa  w  rozdziale  VII  A  pkt.  2  ppkt.  4)  składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce
zamieszkania  ma  osoba,  której  dotyczy  informacja  albo  dokument,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy - wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,

c) jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  ma
osoba, której dokument dotyczy – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
a  i  b   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  z  zachowaniem  terminów  ich
wystawienia określonych w pkt a i b.
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12. W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,
zamawiający może zwrócić sie do właściwych organów odpowiednio kraju,  w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której  dokument  dotyczy,  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących  tego
dokumentu.

VIII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z wykonawcami.

1. Wszelkie  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy
przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres:

e-mail: zp@szpitalkolno.pl 

Zamawiający  wymaga,  aby  dokument  przesłany  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej był podpisany przez osobę uprawnioną lub przez osobę umocowaną przez
Wykonawcę.

Do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych upoważniona jest Pani Monika
Polkowska - tel. (86) 273-93-30 oraz Pani Mirosława Krzywda - tel. (86) 273-93-36 w
godz. od 7:25 – 15:00.

2. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  nie
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert, tj. (art. 38 ust.1).

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania.

5. W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

IX. Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Oferta obejmująca cześć przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w 
wysokości 30 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

SIWZ na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego
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a) pieniądzu - wpłacone przelewem na konto Zamawiającego tj.
Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Konto depozytowe Nr 63 1020 1332 0000 1702 1065 6884
z adnotacją „Sz.O./SAG/41/09/18”

b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art.  6b ust.  5 pkt. 2

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  roku  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póz. zm.).

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty
kserokopie wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

6. W  pozostałych  przypadkach  (pkt.  4  b,  c,  d,  e)  wymagane  jest  dołączenie  do  oferty
oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby
w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu został
złożony w sposób, który nie spowoduje ingerencji w integralność oferty w przypadku jego
zwrotu  Wykonawcy,  natomiast  kopia  powinna  być  trwale  załączona  do  oferty.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w
którym Wykonawca jest związany oferta.

7. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać
klauzule  gwarantujące  bezwarunkowa  wypłatę  na  rzecz  Zamawiającego  w przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie sie
na rachunku bankowym Zamawiającego.

9. Zwrot wadium

9.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
art. 46 ust. 4a. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.)

9.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca  wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia nadano

9.3. Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium  na  wniosek  wykonawcy,  który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.4. Zamawiający  żąda ponownego wniesienia  wadium przez  Wykonawcę,  któremu
zwrócono  wadium  na  podstawie  pkt  9.1.  jeżeli  w  wyniku  ostatecznego
rozstrzygnięcia  protestu  jego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.
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Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:
a) odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach

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

leżących po stronie Wykonawcy.

X. Termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu do
składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty:

A. Przygotowanie oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę,  w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

3. Oferta  oraz  wszystkie  wymagane  druki,  formularze,  oświadczenia,  opracowane
zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania  firmy w obrocie  gospodarczym,  zgodnie z  aktem rejestracyjnym oraz
przepisami prawa.

4. Oferta  i  załączniki  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela  wykonawcy
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  oświadczenia,  załączniki  i
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorami  (załącznikami),  zawierać  informacje  i  dane  określone w tych
dokumentach.

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.

7. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do
złożonej  oferty  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomienie  o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.  Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian  musi  być  złożone  wg takich  samych  zasad,  jak  składana  oferta  tj.  w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną
otwarte  przy  otwieraniu  oferty  Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  zostaną
dołączone do oferty.
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8. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie  zmian  i  poprawek  z  napisem  na  kopercie  „WYCOFANIE”.  Koperty
oznakowane  w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  po  potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.

9. Zamawiający  nie  ujawni  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w
rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

-  Zamawiający  wymaga,  aby informacje  zastrzeżone,  jako tajemnica  przedsiębiorstwa
były  przez  Wykonawcę  złożone  w oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem
„tajemnica  przedsiębiorstwa”,  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych
elementów oferty.

Brak jednoznacznego wskazania,  które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać  będzie,  że  wszelkie  oświadczenia  i  zaświadczenia  składane  w  trakcie
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

10. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić
będą  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji.  Wykonawcy będzie  przysługiwało  prawo zastrzeżenia  ich  jako tajemnica
przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca  oprócz  samego  zastrzeżenia,  jednocześnie  wykaże,  iż  dane  informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11. Wszystkie  strony oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w sposób trwały,  zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela/ lidera.

2. Podmioty  występujące  wspólnie  ponoszą solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
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 dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.   12
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XII. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę w opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej  napisami stosownie do wskazań z roz-
działu XII pkt.  2 niniejszej  specyfikacji  należy złożyć  do dnia  02.10.2018r.  do godz.
11:00 w Sekretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego
69 (pok. 5 na I-piętrze).
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie
się w dniu 02.10.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Otwarcie ofert jest jawne.

2. 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 ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ 

I URUCHOMIENIE TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO 

DLA POTRZEB SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE 

 nie otwierać przed dniem 02.10.2018r. Godz. 11:30.

Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  nienależytego
opakowania i oznakowania koperty.

3. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpitalkolno.pl 
informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny zawartej w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena  lub  koszt  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie  elementy związane z
wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi
przez Zamawiającego.

3. Cena lub koszt może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza
się wariantowości cen.

SIWZ na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego
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XIV. Opis kryteriów oceny ofert:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:

1.1. Cena waga 60%

W kryterium cena  ofertom złożonym punkty przyznane  zostaną  na podstawie  poniższego
wyliczenia (wzoru):

%60100
)(

)( min x
xC

C
xA 

gdzie:  

A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny,

Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach,

C(x) – cena zawarta w ofercie „x”.

1.2.Termin dostawy (T) 20%

Ocena  ofert  nastąpi  zgodnie  z  poniższa  punktacją  zgodnie  z  okresem  wskazanym  przez
Wykonawcę w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy:

Zaoferowany termin dostawy – punktacja:

Termin dostawy do 07.12.2018r. - 0 punktów

Termin dostawy do 30.11.2018r. - 10 punktów

Termin dostawy do 23.11.2018r. - 20 punktów

Najwyższa liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium termin dostawy to 20 pkt.

1.3. Gwarancja (G) 20%

Ocena  ofert  nastąpi  zgodnie  z  poniższą  punktacją  zgodnie  z  okresem  wskazanym  przez
Wykonawcę w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy:

Zaoferowany okres gwarancji-punktacja:

Gwarancja wynosząca 24 miesiące - 0 punktów

Gwarancja wynosząca od 25 do 30 miesięcy - 5 punktów

Gwarancja wynosząca od 31 do 36 miesięcy - 10 punktów

Gwarancja wynosząca od 37 do 42 miesięcy - 15 punktów

Gwarancja wynosząca od 43 do 48 miesięcy - 20 punktów

Najwyższa liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium gwarancja to 20pkt.

SIWZ na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego
 dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.   14



SZPITAL OGÓLNY W KOLNIESZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

1.4. Wynik - za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy
bilans punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert (cena, termin
dostawy oraz gwarancja) wg wzoru S=A(x) +T(x)+G(x)

2. Jeżeli  zaoferowana cena lub koszt,  lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się
o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub
kosztu. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert,  zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  o
których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności  oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia;

b) wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,
zaktualizowanej  z  uwzględnieniem okoliczności,  które  wpływają  na  to  ustalenie  a
nastąpiły  po  wszczęciu  postępowania,  w  szczególności  istotnej  zmiany  cen
rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
ust. 1. 

3. Wynik - za najkorzystniejszą,  zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy
bilans punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt. 2). W
przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna
oferta, zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niż 10
dni (art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a).

3. W przypadku,  gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta  została  złożona
przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający może żądać umowy regulującej  współpracę tych  podmiotów
przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 23 ust. 4).

4. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.

5. Przed  podpisaniem  umowy  wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia
Zamawiającemu n/w dokumentów:

SIWZ na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego
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5.1. Opisy, fotografie lub inne podobne materiały:

Opisy, fotografie, plany (np. karty katalogowe) oraz inne podobne materiały, których
autentyczność  musi  zostać  poświadczona  przez  wykonawcę  na  żądanie
zamawiającego.

5.2. Zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom:

Deklaracja zgodności CE.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII.  Istotne dla stron postanowienia,  które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz
zmian umowy.

1. Postanowienia  umowy zawarto we wzorze umowy,  które stanowią Załącznik  Nr 3 do
SIWZ.

2. Zmiana umowy

2.1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian 
znajduje się we wzorze umowy.

2.2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu
do umowy). 

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

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa 
UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. 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.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
opatrzone  odpowiednio  własnoręcznym  podpisem  albo  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym.

SIWZ na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego
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5. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do
wniesienia  odwołania  w taki  sposób,  aby mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli przesłanie  jego  kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli  Zamawiający  nie  przesłał  Wykonawcy  zawiadomienia  o  wyborze  oferty
najkorzystniejszej,  odwołanie  wnosi  się  nie  później  niż  w  terminie  30  dni  od  dnia
publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  ogłoszenia  o  udzieleniu
zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

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

Adres:

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02 – 676 Warszawa

XIX. Opis części zamówienia:

ILOŚĆ CZĘŚCI - 1
Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych na poszczególne części.

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  w  Formularzu  asortymentowo-
cenowym  stanowiącym  Załącznik  Nr  2  do  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

XX. Umowa ramowa:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

SIWZ na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego
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XXI. Zamówienia powtarzające się:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zamówień powtarzających się.

XXII. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do 
porozumiewania się drogą elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalkolno.pl

2. Adres strony internetowej: www.szpitalkolno.pl

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 
zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXVI. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem art. 93
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXVII. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a 

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 3a.

XXVIII. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 4.

XXIX. Informacje dotyczące podwykonawcy

Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie
zamierza powierzyć  podwykonawcom,  i  podania przez wykonawcę firm podwykonawców
(jeśli są znane).

XXX. Postanowienia końcowe:

Zasada ogłoszenia wyników przetargu

O  wyniku  postępowania  zamawiający  powiadomi  niezwłocznie  wykonawców  zgodnie  z
wymogami art. 92 ustawy.

SIWZ na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego
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Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz prawo
wglądu  do  ofert  w  trakcie  prowadzonego  postępowania  z  wyjątkiem  dokumentów
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

 W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy
użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  w  szczególności  z  uwagi  na  ilość
żądanych  do  udostępnienia  dokumentów,  zamawiający  informuje  o  tym
wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

 Bez  zgody  zamawiającego  wnioskodawca  w  trakcie  wglądu  do  protokołu  lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń, lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert, lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

 Zamawiający  udostępnia  wnioskodawcy  protokół  lub  załączniki  niezwłocznie.  W
wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego
toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie
wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o
wyborze  najkorzystniejszej  oferty  lub  w  dniu  przekazania  informacji  o  wynikach
oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  otrzymanych  ocenach
spełniania  tych  warunków  albo  w  dniu  przekazania  informacji  o  unieważnieniu
postępowania.

W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXXI. Załączniki:

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

2. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy.

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

4. Załącznik nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
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5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Grupa kapitałowa (o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp.).

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie.

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie.

8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące RODO.

9. Załącznik nr 9  - Opis przedmiotu zamówienia.

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

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. …........................

2. …........................

3. …........................

4. …........................

5. …........................

Kolno, dnia 20.08.2018r.                                                    Specyfikację z załącznikami 

                                                                                                      zatwierdził: 

                                                                                                          DYREKTOR
                                                                                              Szpitala Ogólnego w Kolnie
                                                                                          Krystyna Marianna Dobrołowicz

SIWZ na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego
 dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.   20
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