
 

 
Znak sprawy: ZAM/15/2020                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                     

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 PZP.  

 
549650-N-2020 z dnia 10/06/2020r 

 
a) pełna nazwa zamawiającego: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 
b) REGON: 000310315 
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 05-200  Wołomin, mazowieckie, wołomiński 
d) ulica, nr domu : Gdyńska 1/3 
e) numer tel.: 0-22  76-33-209                                 faks (0-22) 76-33-135 
 
OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ: 
 
w przedmiocie zamówienia , dokumentacji przetargowej: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia , tel.(22)76-33-209, 
zamowienia@szpitalwolomin.pl 
                                                      
 ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu specjalistycznegow podziale na zadania zgodnie z umową nr 

032.14.2020 r. w sprawie dotacji dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. 

2. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku stanowiącym załącznik nr 2  do SIWZ. 
3. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie 
tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w 
pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie 
podlega odrzuceniu. 
 
UWAGA; W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z art.30 ustawy PZP. 
 
4. Wykonawca przed odbiorem przez Zamawiającego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do 

przygotowania skróconej wersji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeśli 

występuje); w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) dla dostarczanego sprzętu wraz 

z listą preparatów do sterylizacji i dezynfekcji. 

5. Gwarancja. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany sprzęt - min. 

24 miesięcy (lub opcjonalnie: 36 miesięcy/48 miesięcy/ 60 miesięcy lub więcej) – zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą 

w Formularzu Oferty, przy czym okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i po stosownym wyliczeniu-ocenie 

zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie miał wpływ na wybór 

najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym, liczone od daty podpisania protokołu odbiorczego bez 

zastrzeżeń, zgodnie z art. 577 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst. jed.: Dz. U. z 2019r. poz. 1145 

z późn. zm.) 

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach oraz w oparciu o zakres wynikający 

z: 

• Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

• Opisu sprzętu, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

• Istotne Postanowienia Umowy, która stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ 

• Oferty Wykonawcy. 

 

7. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego. 

8. Poza zakresem dostaw określonych dokumentacją i dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest wykonać i w cenie 

oferty ująć koszty wszelkich innych dostaw, prac, usług i czynności tam nie określonych, a koniecznych do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością, wiedzą i kulturą techniczną dostaw/montażu, 

przeglądów i napraw gwarancyjnych, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin 

mailto:zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl


10. Podwykonawstwo: Zamawiający nie zastrzega osobistego obowiązku wykonywania przez wykonawcę kluczowych 

części/zakresu zamówienia zgodnie z art. 36a ust 2 ustawy Pzp. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia 

podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części zamówienia z udziałem podwykonawcy 

(podwykonawców) należy wskazać w treści oferty, który zakres zamówienia powierzony zostanie 

podwykonawcy/podwykonawcom wraz z wykazem zakresu czynności zlecanych podwykonawcy/podwykonawcom oraz 

podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy/podwykonawców ( o ile jest mu znany). W przypadku nie złożenia 

stosownego oświadczenia w ww. zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego 

poszczególne części samodzielnie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

zakres czynności wykonanych przez podwykonawców oraz inne podmioty działające na zlecenie Wykonawcy. 

 
TERMIN ( OKRES ) REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie do 7 sierpnia 2020 r. od dnia podpisania Umowy 
 
KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE (W %): 

 
Zamawiający będzie oceniał oferty wg  następujących kryteriów: 
 
1) Cena ( C ) 60 % 60 punktów 

Punkty [max 60] przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru: 
C = (C min / C b) * 100 * waga: 

gdzie W- waga, C min – cena najniższa, C b - cena badana 

 

2) Gwarancja (G) 20 % 20 punktów 

Punktacja [max 20] przyznawane za kryterium 

 

gwarancja 60 miesięcy i więcej – 20 pkt 

gwarancja 48 miesięcy – 15 pkt 

gwarancja 36 miesięcy - 10 pkt 

gwarancja 24 miesięcy  - 1 pkt 

 

3) Dostawa i montaż (D) 20 % 20 punktów 

Punktacja [max 20] przyznawane za kryterium 

do 19 lipca 2020r. – 20 pkt  

Od 20 lipca 2020r.  do 26 lipca 2020r. – 15 pkt 

Od 27 lipca 2020r. do 2 sierpnia 2020r. – 10 pkt 

Od 3 sierpnia 2020r. do 7 sierpnia 2020r.  – 1 pkt  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki 

oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z 

podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  

P= C + G 

gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja” 

 

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta będzie: 

 zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. , 

 odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

 spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

 która w ogólnym bilansie uzyska największą liczbę punktów wg kryteriów podanych powyżej spośród ofert nie 

podlegających odrzuceniu 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
 
a) formularz SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Szpitala:  www.szpitalwolomin.pl  - bezpłatnie 
b) kserokopie – koszt 30 zł brutto,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.szpital.wolomin/


 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANE DOKUMENTY  
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu , które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 

2. Poniżej warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę 
warunków; 
 
 

WARUNKI 
UDZIAŁU 

 W 
POSTĘPOWANIU 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE DOKUMENTY  

Kompetencje i   
uprawnienia    do  
prowadzenia  
określonej  

działalności  
zawodowej 

Posiadanie udokumentowanych 
uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania  

1.  koncesja  
 
W przypadku jeżeli nie dotyczy  Zamawiający wymaga 
pisemnego OŚWIADCZENIA, że  ustawy nie nakładają 
obowiązku posiadania koncesji , zezwolenia  lub licencji. 
 
2. zezwolenie właściwego organu lub  wpis do 
rejestru zawodowego 
 
W przypadku jeżeli nie dotyczy  Zamawiający wymaga 
pisemnego OŚWIADCZENIA, że  ustawy nie nakładają 
obowiązku posiadania koncesji , zezwolenia  lub licencji 
 
3. licencja 
 
W przypadku jeżeli nie dotyczy  Zamawiający wymaga 
pisemnego OŚWIADCZENIA, że  ustawy nie nakładają 
obowiązku posiadania koncesji , zezwolenia  lub licencji. 

Sytuacja 
ekonomiczna  lub 
finansowa 

Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku.  

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez 
złożenie OŚWIADCZENIA 

Zdolności 
techniczne  lub 
zawodowe 

Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku.  

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez 
złożenie OŚWIADCZENIA 

Spełnianie przez 
oferowane 
dostawy, usługi 
lub roboty 
budowlane 
wymagań 
określonych przez 
zamawiającego  

Oświadczenia lub dokumenty składane 
przez wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie zamawiającego w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP 
. 
 
W celu potwierdzenia, ze oferowane 
dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez zamawiającego. 
Wykonawca  oświadcza , że posiada: 

• certyfikat wydany przez 
jednostkę oceniającą 
zgodność lub sprawozdanie z 
badań przeprowadzonych 
przez tę jednostkę jako środek 
dowodowy potwierdzający 
zgodność z wymaganiami lub 
cechami określonymi w opisie 
przedmiotu zamówienia, 
kryteriach oceny ofert lub 
warunkach realizacji 
zamówienia; 

• zaświadczenia niezależnego 
podmiotu uprawnionego do 
kontroli jakości 
potwierdzającego, że 

1. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez 
Wykonawcę wyroby medyczne są dopuszczone do 
obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie 
z wymaganiami zasadniczymi  zawartymi w Dyrektywie  
93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r, poz. 876) – 
załączyć  OŚWIADCZENIE. 
 
2. Przedmiot zamówienia powinien posiadać 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium 
RP. 

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. z 2019r. poz. 175) 
przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym 
musi: 

• być oznakowany znakiem CE tzn. musi posiadać 
deklarację zgodności /dokument potwierdzający, że 
oferowany wyrób posiada dopuszczenie do obrotu i do 
używania oraz oznakowanie znakiem CE - zgodnie z 
art.11 ustawy o wyrobach medycznych/ lub 

• posiadać wpis do rejestru wyrobu medycznego 
lub potwierdzone zgłoszenie do rejestru wyrobu 
medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. 



dostarczane produkty 
odpowiadają określonym 
normom lub specyfikacjom 
technicznym; 

 
Na dowód tego Wykonawca winien przedstawić 
stosowne oświadczenie, że wyroby medyczne 
stanowiące przedmiot zamówienia zostały 
dopuszczone do obrotu i do używania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tj. posiadają certyfikaty 
CE – deklaracje zgodności 
 
W/w dokumenty zostaną przekazane na żądanie 
Zamawiającego w terminie 5 dni od otrzymania 
wezwania. 
 
3. Wypełnienie załącznika nr 2 [ dla właściwego 
zadania]  po zapoznaniu się z „ZESTAWIENIEM 
PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH” 
zawartym w załącznikach nr 2 do SIWZ oraz spełnienie 
wymagań tam określonych., 
 
4. Ilustrowane foldery, katalogi producenta z 
potwierdzonymi wymaganymi w specyfikacji parametrami 
technicznymi wyrobu 
UWAGA! 
Numer katalogowy podany w formularzu cenowym 
powinien być wyraźnie oznaczony, np. markerem w 
dokumentach i dołączonych do nich załącznikach. 
Ponadto wymienione dokumenty/foldery/katalogi 
należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało 
którego zadania i której pozycji w zadaniu dotyczą( w 
tym numeru katalogowego ) dotyczą. 

 Brak podstaw 
wykluczenia 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast 
dokumentów składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków 
, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie; składa 
zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w 
art.24 ust.1  ustawy. 

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 
lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie 
wydaje się dokumentów, o których 
mowa poniżej , zastępuje się je 
dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed 
notariuszem , właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca 

 ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY o braku wydania 
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności – zał.4 do SIWZ; 
 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY o braku orzeczenia 
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne– zał.4 do SIWZ ; 
 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY o braku wydania 
prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny 
w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu 
o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy– zał.4 do SIWZ ; 
 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY o braku wydania wobec 
niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez 
zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy– 
zał.4 do SIWZ; 



zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania . 

 
3. Pozostałe  informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 Do oferty, każdy wykonawca, zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie , o którym mowa w ust. 
1 niniejszego rozdziału składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 
ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia. 

 Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonać części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału/zamieszcza informacje o podwykonawcach 
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału 

 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w 
postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału dotyczące podmiotów/ 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału . 

 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. 

 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

 Jeżeli wykonawca powoła się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego (jednocześnie 
wskazując odpowiednią dokumentację, w której powinny się znajdować), Zamawiający uwzględni te dokumenty 
w przedmiotowym postępowaniu. 

               
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 
Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej 

grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących 

nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć 

oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy 

kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od 

ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia 

z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek 

zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek 

aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 

 
 
5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
 
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
 
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie 
spełnia poszczególne warunki. 
 
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 
 
1. Podstawy wykluczenia z postępowania reguluje art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 



publicznych. 
2. Przesłanki wykluczenia wykonawców/wykonawcy; 
 

LP. PRZESŁANKI 

1 wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji 
lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2 wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–
309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.6) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),6) 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3 wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

4 wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5 wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd 
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6 wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

7 wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8 wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownika także 
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, 
brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9 wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

10  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

12 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

13  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 
Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w następujących przypadkach: 
 

LP. PRZESŁANKI 

1  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.7)) 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.8)); 

2  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności 
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 



zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3 jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją 
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

 
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 

1. Ofertę stanowi druk “FORMULARZ OFERTY” wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami. 
1] OFERTA  -  powinna zostać sporządzona według wzoru FORMULARZA OFERTOWEGO  - załącznik nr 1 do SIWZ ,   
2] ZAŁĄCZNIK „Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych ”- załącznik nr 2 do SIWZ [dla właściwego ZADANIA]  
3] OŚWIADCZENIA  - załącznik nr 4 do SIWZ  
4] PEŁNOMOCNICTWA dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, 
5] PEŁNOMOCNICTWA dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
zamówienia,  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania w 
postępowaniu   i zawarcia umowy w    sprawie zamówienia publicznego.  
6] Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale VI SIWZ w tym foldery – na wezwanie Zamawiającego. 
 

2.  Wykonawca  zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
3. WSZYSTKIE STRONY OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ OSOBĘ (OSOBY) 
UPRAWNIONE  DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU   WYKONAWCY,  PRZY CZYM PRZYNAJMNIEJ NA 
PIERWSZEJ I  OSTATNIEJ STRONIE FORMULARZA OFERTY PODPIS (PODPISY) MUSI BYĆ OPATRZONY 
PIECZĘCIĄ  IMIENNĄ   WYKONAWCY. 
 
4.  Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający 
wysunięcie się  którejkolwiek kartki. 
 
5. Ofertę należy napisać w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na komputerze, 
maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach , ofercie oraz innych 
dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art.11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 
polskim(Dz.U. 2011 nr 43 poz. 224, z późn.zm.) 

 

6. W przypadku, gdy wykonawcę  reprezentuje pełnomocnik, do  oferty musi być załączone pełnomocnictwo 

posiadające zakres, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 

 
7. WSZELKIE POPRAWKI LUB ZMIANY W  TEKŚCIE OFERTY MUSZĄ BYĆ PARAFOWANE PRZEZ OSOBĘ (OSOBY) 
PODPISUJĄCĄ OFERTĘ I OPATRZONE DATAMI ICH DOKONANIA. 
 
8.  W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby 
udzielające pełnomocnictwa. 
 
9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 



kwietnia 1993 r. ( Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 z późn.zm. )o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca  
pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, winny być załączone na końcu oferty w sposób 
uniemożliwiający łatwe od niej odłączenie i być opatrzone  pismem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – 
nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 
 
10. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem. 
 
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 
przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a 
zamawiający nie może  sprawdzić  jej prawdziwości w inny sposób. 
 
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć 
według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA. Wykonawca  może wycofać złożoną przez siebie 
ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 
 
13. Złożenie  przez jednego wykonawcę  więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
spowoduje jej odrzucenie.  
 
14.  Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o  wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art.38 ust.1, 1a. i 1b. 
ustawy PZP. 
 
15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże bez ujawnienia źródła  zapytania publikując je na stronie 
internetowej www.szpitalwolomin.pl . 
 
16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w  każdym czasie, przed upływem terminu do 
składania ofert,  zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ, zostanie 
przekazane wszystkim wykonawcom   i będzie dla nich wiążące.    
 
17. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko  przed jego upływem. 
 
18. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom według wyboru 
Wykonawcy, 
      - jednak żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy   
podwykonawcom      
      - w przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie   powierzy  
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie  
         powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części  zamówienia.                
 
19. Ofertę należy składać w  zabezpieczonej i zaklejonej kopercie , zaadresowanej na adres: 
 

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

Wykonawca: 

 

 

Zamawiający: 

 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  
ul. Gdyńska 1/3,  05-200 Wołomin 

KANCELARIA DYREKTORA 

OFERTA NA:  

ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO W PODZIALE NA ZADANIA 

 
Nr sprawy: ZAM/ 15 /2020 

Nie otwierać przed dniem 22/06/2020.r.  godz. 11.00 

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

Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, miejscowość, numer kodu pocztowego) 
wykonawcy składającego daną ofertę. 
 
UWAGA: WYKONAWCA PONOSI KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWO OZNAKOWANEJ PRZESYŁKI  PRZEZ 
FIRMĘ   WYSYŁKOWĄ/PRZEWOZOWĄ, KTÓRA UŻYWA DO TEGO WŁASNYCH KOPERT ! 
                          
20. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku 
postępowania przetargowego. 
 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 



1. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego  - Wołomin, ul. Gdyńska 1/3 w  KANCELARII szpitala, bud. główny 
pok.9 do dnia 22/06/2020 r. do godz.11.00. 
2. Miejsce otwarcia ofert:    w siedzibie zamawiającego  Wołomin, ul. Gdyńska 1/3 ,bud. ADMINISTRACJI, I piętro , 
pok.20 lub 35  w  22/06/2020r. , godz.11.20. 
3. Oferty złożone po terminie  zostaną zwrócone na zasadach określonych w art.84 ust.2 ustawy. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.  
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP zamieści na swojej stronie internetowej 
www.szpitalwolomin.pl informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 
Wadium nie będzie wymagane. 
                        
VIII Miejsce i termin składania ofert: 
 
8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego  - Wołomin, ul. Gdyńska 1/3 w  KANCELARII szpitala, bud. główny 

pok.9 do dnia 22/06/2020 r. do godz.11.00. 

8.2. Miejsce otwarcia ofert:    w siedzibie zamawiającego  Wołomin, ul. Gdyńska 1/3 ,bud. ADMINISTRACJI, I piętro , 

pok.20 lub 35  w  22/06/2020r. , godz.11.20. 

8.3. Oferty złożone po terminie  zostaną zwrócone na zasadach określonych w art.84 ust.2 ustawy. 

8.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

PZP.  

8.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP zamieści na swojej stronie internetowej 

www.szpitalwolomin.pl informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
                                                                                                                                                                                       
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. 
 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZIŁ 

 

Dyrektor  

(-) Grzegorz Krycki 

 

 (podpis osoby upoważnionej ) 

 


