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TEL. (86) 273 93 30 FAX (86) 273 93 38 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę chirurgicznych materiałów szewnych

dla potrzeb 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 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
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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 nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro
na dostawę chirurgicznych materiałów szewnych dla potrzeb 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwa-
ną dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”.

2) 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) W kwestiach, 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.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dosta-
wa chirurgicznych materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie, w ilo-
ści i asortymencie określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ. Liczba pakietów: 8.

2) 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. 

3) Przedmiot  zamówienia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  niniejszej
SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym
przez siebie terminie) żądania próbek asortymentowych, kart danych technicznych wyro-
bu do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia. 

4) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i
używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z
2019 poz. 175 z późn. zm.). 

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

6) Okres ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 2/3 całe-
go okresu jego ważności.
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7) Dostawy towaru odbędą się na koszt i ryzyko sprzedającego do Działu Farmacji Zama-
wiającego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 69. 

8) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a) 33.14.11.21-4 – Szwy chirurgiczne.

9) Zamówienie zostało podzielone na 8 części/pakietów.
10) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

Pakiet stanowi niepodzielną całość i nie podlega podziałowi.
11) Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć

ofertę, ani liczby części w zakresie, którym może zostać podpisana umowa z jednym Wy-
konawcą.

12) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.).

15) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla poszczególnego asortymentu
przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ppkt. 16 i ppkt.17.

16) Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania
wówczas, gdy:

a) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b) Strony dopuszczają  zmianę  umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych po-

szczególnych elementów przedmiotu zamówienia,
c) ilekroć nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
d) w przypadku  zakończenia  produkcji  lub  wycofania  z  rynku  wyrobu  będącego

przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiają-
cego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwo-
ściach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,
chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego, 

e) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

f) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
g) Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umo-

wy w przypadku niewykorzystania ilości określonych w umowie, przy czym Za-
mawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez względu na okres, na
jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu
zamówienia.

17) Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu
do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wy-
nikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowa-
dzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy
jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia;

b) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wynagrodzenie Wyko-
nawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począw-
szy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta
będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zo-
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bowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagro-
dzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bez-
pośrednio wykonują zamówienie;

c) zasad podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu,
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne – wyna-
grodzenie  wykonawcy  w  odniesieniu  do  niezrealizowanej  części  zamówienia
zmienia  się  począwszy  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  wprowadzających
zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia
tych kosztów.

18) W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w ppkt. 17 a) w trakcie okresu rozlicze-
niowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia.

19) Roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w ppkt. 17 wygasa, je-
żeli nie zostanie zgłoszone łącznie z wykazem wpływu zmiany na koszty wykonania za-
mówienia w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

20) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w ppkt.
17 zostaną wprowadzone aneksem do umowy,  przy czym Zamawiającemu przysługuje
prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku
zmian opisanych w ppkt. 17 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w od-
niesieniu  do  niezrealizowanej  części  zamówienia,  a  do  zakończenia  umowy pozostaje
okres dłuższy niż 6 miesięcy.

21) W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpie-
czenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nieuznania przez Zamawiającego zasadnych
roszczeń zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ppkt. 20.

22) Dopuszczalne są zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozu-
mieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

23) W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ppkt. 16 i 17 zostaną one
uzgodnione i po obustronnym zaakceptowaniu wprowadzone aneksem do umowy. 

24) Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

25) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
26) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Wykonawcą w walutach obcych.
27) Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

4. Termin wykonania zamówienia. 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie:
 od daty zawarcia umowy do dnia 15.04.2022r. (Pakiet Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
 od dnia 05.09.2019r. do dnia 15.04.2022r. (Pakiet Nr 8)

każdorazowo na podstawie zamówień składanych przez Kierownika Działu Farmacji Szpitala
Ogólnego w Kolnie.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu:
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Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożo-
nego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru Załącznika Nr 3 do SIWZ.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów;
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c) Zdolności technicznej i zawodowej.

5.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający dla warunków udziału wymienionych w pkt. 5.1. ppkt. 2 SIWZ nie określa

szczegółowych wymagań, a za wstępne spełnienie wszystkich warunków wymienionych
w pkt. 5.1.ppkt. 2 SIWZ uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

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). 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępo-
waniu zamieszcza informacje o podwykonawcach 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 w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w po-
stępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1) Zamawiający wykluczy z  przedmiotowego postępowania  o udzielenie  zamówienia  pu-

blicznego wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w po-

stępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez li-
kwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli
układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub za-
warł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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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. W celu  wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału wymienionych w pkt.
5.1. ppkt. 2 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia wraz z ofertą:

1) Oryginału oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru sta-
nowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz
24 ust. 5 ustawy Pzp, należy złożyć:

1) Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  – wg wzoru stanowiącego  Za-
łącznik Nr 3 do SIWZ.

2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej gru-
py kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi  Załącz-
nik Nr 5 do SIWZ.  W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wyko-
nawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowa-
niu.

3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  że wyko-
nawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wy-
konawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu po-
twierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozu-
mienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od-
setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.  

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-
darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-
twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Uwaga!!!
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

powyższe dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o
udzielenie zamówienia.
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2. Dokumenty wymienione w pkt. 6.2. ppkt. 2 Wykonawca przekazuje Zamawiają-
cemu w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie infor-
macji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Dokumenty wymienione w pkt. 6.2. ppkt. 3-5 Wykonawca składa tylko na we-
zwanie Zamawiającego. (Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej zamiast dokumentów z:

1) pkt. 6.2. ppkt. 3 i 4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w któ-
rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewen-
tualnymi  odsetkami,  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w ca-
łości wykonania decyzji właściwego organu;

2) pkt. 6.2. ppkt. 5 SIWZ -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego li-
kwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Dokumenty,  o których mowa w pkt.  6.2.  ppkt.  5 SIWZ powinny być  wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2. ppkt. 3 i 4 SIWZ powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 6.2. ppkt. 3-5 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym  odpowied-
nio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego re-
prezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed nota-
riuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawo-
dowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy, lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.3. ppkt. 3 stosuje się. 

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawia-
jący może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której doku-
ment dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.4.  W celu  potwierdzenia,  że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w
przedmiotowym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

1) Opis  zaoferowanego  przedmiotu  zamówienia  (odpowiednio  do  złożonych  pakietów)  –
polskojęzyczne materiały informacyjne typu ulotki, katalogi, karty katalogowe itp. z któ-
rych jednoznacznie będzie wynikało, że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wy-
magania Zamawiającego (jego walory medyczne, jakościowe, ilościowe, atesty, aprobaty,
zgodnie z przepisami dopuszczenia do obrotu i stosowania w Służbie Zdrowia w Polsce),
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parametry określone w załączniku Nr 2 do SIWZ. Dokumenty należy oznaczyć nume-
rem pakietu i pozycji, którego dotyczy.
Uwaga: W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania do-
datkowych dokumentów, itp., potwierdzających spełnianie wymogów, które zostały okre-
ślone w załączniku Nr 2 do SIWZ. Dokumenty te zostaną dostarczone przez Wykonaw-
ców na każde żądanie Zamawiającego. 

2) Oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używa-
nia zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych (Ustawa o wyrobach medycz-
nych z dnia 20 maja 2010r. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź. zm.) – w przypadku składania
oferty na wyrób medyczny, w tym oświadczenie o posiadaniu aktualnych dokumentów
dopuszczających do obrotu i używania, a także zobowiązanie do przedstawienia ich na
każde żądanie Zamawiającego.

Uwaga!!!
Powyższe dokumenty Wykonawca składa tylko na wezwanie Zamawiającego.

6.5. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ (wybrany pa-

kiet). 
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.

4) 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.

6.6. Oferta wspólna.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawie-
rać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiega-
jących się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania także  oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wy-
konanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wy-
konawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze
lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedsta-
wić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącz-
nie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6.7.   Informacje dotycz  ą  ce jawno  ś  ci post  ę  powania.
1) Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień  publicznych postępowanie o udzielenie

zamówienia jest jawne.
2) Zgodnie z art. 8 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z

postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
3) Zgodnie z art. 8 ust. 3 Nie ujawnia się  informacji stanowiących tajemnice przedsiębior-

stwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
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stępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone in-
formacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4.

4) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa, jeżeli  ku-
mulatywnie zostaną spełnione trzy n/wym. przesłanki.

a) brak upublicznienia tej  informacji  (Zamawiający przyjmie wyjaśnienia,  oświad-
czenia Wykonawcy),

b)  kwalifikację rodzajową (na przykład informacje techniczne, technologiczne, orga-
nizacyjne przedsiębiorstwa),

c)  niezbędne podjęte działania w kierunku ochrony poufności tych informacji, tj.
 działanie w kierunku ochrony fizycznej,
 działanie w kierunku ochrony prawnej.

Brak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego infor-
macji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Powyższe  dotyczy  dokumentów  żądanych  przez  Zamawiającego  na  termin  składania
ofert. Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę  po terminie składania ofert nie  będzie
skuteczne.

5) Jeżeli Wykonawca w wyniku składania wyjaśnień treści oferty przedłoży Zamawiającemu
dowody/informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie były wymagane na
termin składania ofert to konieczne jest ich zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępnia-
ne oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgod-
nie z zapisami w pkt. 6.7 ppkt. 4 SIWZ.

Dokumenty należy złożyć 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 nie-
czytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

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). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiające-
mu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdu-
ją.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji podlega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiega-
jący się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumen-
tów, które każdego z nich dotyczą.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy rozpo-
rządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r. poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia
16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia (Dz. U. Poz. 1993).

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) Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinien posługiwać się
znakiem przetargu: Sz.O./SAG/41/03/19.

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

6) 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
końca dnia  01.04.2019 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.

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

8) 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.

9) 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 Katarzyna Świsłocka - tel. (86) 273-93-30 w godz. od
725 – 1500. 
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9.Termin związania ofertą: 

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego ter-
minu składania ofert. 

10. 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” wraz z „Formularzem asortymento-
wo - cenowym” (w załączeniu Załącznik Nr 1 i 2 do SIWZ).

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.
4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną

trwałą, czytelną techniką. Każda strona zapisana powinna być opatrzona kolejnym nume-
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).

6) 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. 

7) 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 ze wzorami for-
mularzy z SIWZ.

8) 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 DOSTAWĘ CHIRURGICZNYCH MATERIAŁÓW

SZEWNYCH DLA POTRZEB SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE”

 nie otwierać przed dniem 05.04.2019r. Godz. 1130.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego opa-
kowania i oznakowania koperty.

9) 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.

10) Wykonawcy niespełniający warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamó-
wień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.
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11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu
10 ppkt. 8 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 05.04.2019r. do godz. 1100 w Se-
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  05.04.2019r.  o  godz.  1130 w  siedzibie  Zamawiającego  w  sali  konferencyjnej.
Otwarcie ofert jest jawne. 

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpi-
talkolno.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczania ceny. 

1) Cena (brutto) oferty/pakietu winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc
po przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla
kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

2) Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu winna być wyliczona zgodnie ze wzorem:
cena jedn. netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

3) 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.

4) Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie wypełnionego  Formularza asortymen-
towo-cenowego  (odpowiednio do wybranego pakietu) stanowiącego Załącznik Nr 2 do
SIWZ. Następnie wynik ten wpisuje cyfrowo i słownie do Formularza ofertowego stano-
wiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

5) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste pomyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych doko-

nanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. 
7) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiąz-

ku 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, składa-
jąc 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 VAT.
Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT, prosimy o podanie podstawy prawnej.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty w danym pakiecie:

1) Przyjęte kryteria oceny i ich waga:
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a) cena – 60%

b) termin dostawy - 40%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawców w zakresie każdego w/w kryterium.

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 

Powyższe wyliczenia przeprowadza się dla wszystkich pakietów.

b) W zakresie kryterium  „TERMIN DOSTAWY” -  maksymalną ilość punktów tj. 40
pkt. -  otrzyma  oferta  z  najkrótszym terminem dostawy,  pozostałym Wykonawcom
przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie na-
stępującego wzoru:

ilość uzyskanych                                liczba punktów oferty badanej

punktów ocenianej = ------------------------------------------------------------------------- x 100 x 40%

oferty                             oferta z najwyższą liczbą punktów spośród wszystkich ocenianych ofert  

Powyższe wyliczenia przeprowadza się dla wszystkich pakietów.

3) Przy określeniu „liczby punktów oferty badanej” (licznik ze wzoru w pkt.  13 ppkt.  2b
SIWZ) w kryterium „Termin dostawy” Zamawiający zastosuje następujące wartości:
a) termin dostawy wynoszący od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.
b) termin dostawy wynoszący od 4 do 6 dni roboczych – 10 pkt.
c) termin dostawy wynoszący 7 dni roboczych (maksymalny termin graniczny) – 0 pkt.
d) Ocena wg kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie w oparciu o informację za-

wartą w formularzu ofertowym.

4) Ocena końcowa oferty:
Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 13 ppkt. 1 SIWZ. Maksymal-
nie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

5) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i in-
nych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

6) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
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7) 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.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wyko-
nawcy,  którego ofertę wybrano,  oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wyko-
nawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryte-
rium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach,  których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  a w

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności, lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w pkt. 14
ppkt. 1 b) SIWZ zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

3) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 14 ppkt. 1 a) i 1 d) SIWZ na
stronie internetowej.

4) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  z zastrzeżeniem art.
183 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ppkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zło-
żono tylko jedną ofertę.

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w spra-
wie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wyko-
nania  umowy,  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że  zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych.

7) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę wspólnie ubiegających się o za-
mówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę
tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.

8) Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku po-
stępowania o udzielenie zamówienia. 
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1) Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) przysłu-
gują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 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) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o

cenę,
b) określenia warunków udziału w postępowaniu,
c) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) odrzucenia oferty odwołującego,
e) opisu przedmiotu zamówienia,
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

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 lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne-
go kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.

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;
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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) Skarga do sądu.
a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przy-

sługuje skarga do sądu,
b) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio

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

c) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca za-
mieszkania Zamawiającego,

d) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorę-
czenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jej wniesieniem.

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

16. 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 dostawę chirurgicznych materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Ogólnego
w Kolnie stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówie-
nia.

17. Ochrona danych osobowych

Informacje o ochronie danych osobowych zawarte są w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

18. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
2) Załącznik Nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy. 
3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesła-

nek wykluczenia z postępowania. 
4) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnia-

nia warunków udziału w postępowaniu. 
5) Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej.
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 na dostawę chirurgicznych materiałów szewnych dla po-

trzeb Ogólnego w Kolnie.

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

1. …........................

2. …........................

3. …........................

4. …........................

5. …........................

Kolno, dnia 27.03.2019r.                                                      

Specyfikację z załącznikami 
zatwierdził:

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

                                                                                        Krystyna Marianna Dobrołowicz
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