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

 

Ogłoszenie nr 549459-N-2020 z dnia 2020-06-10 r. 
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 
                                                      
 I ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  

 
Dostawę i montaż wyposażenia meblowego na potrzeby oddziału chirurgii.  

1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawę i montaż wyposażenia meblowego na potrzeby oddziału chirurgii” zgodnie z umową nr 

032.14.2020 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 wyposażenia 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 wyposażenia meblowego wraz z listą preparatów 

do sterylizacji i dezynfekcji. 

5. Gwarancja. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany wyposażenie - 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. Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający umożliwi  przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń, w 
których zostaną wykonane zabudowy meblowe. Wykonawca, który nie przeprowadzi wizji lokalnej, a zostanie wybrany do realizacji 
zamówienia nie będzie mógł zgłaszać żadnych roszczeń wynikających z ewentualnego niewłaściwego określenia zakresu prac i ceny 
oferty.  
Termin wizji ustala się na dzień 15-16.06.2020 r. w godz. 10:00.-14.00. W celu umówienia wizji lokalnej należy umówić się telefonicznie 
2276332165 
 

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

• Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

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

• Istotne Postanowienia Umowy, która stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 

• Oferty Wykonawcy. 

6.2 Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy w terminie do 7 dni dokonać rzeczywistego pomiaru w naturze i przedstawienia 

projektu do akceptacji Zamawiającemu – dotyczy produkcji mebli na wymiar.  

6.3 Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac wybrać kolorystykę z Zamawiającym. 

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. 

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, 
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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. 

 
II TERMIN ( OKRES ) REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie do 7 sierpnia 2020 r. od dnia podpisania Umowy 
III 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 

 
IV 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,  
V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANE DOKUMENTY  
 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu 

Wstępny brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg. 

wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ 

5.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający 

nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie, a za wstępne spełnienie udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie 

wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie, a za wstępne spełnienie 

udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ 

c) zdolności technicznej i zawodowej: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch 

dostaw polegających na wykonaniu i montażu mebli, których wartość każdej z osobna wynosiła minimum 50 000,00 zł brutto lub jednej 

dostawy polegającej na wykonaniu i montażu mebli, której wartość wynosiła minimum 100.000,00 zł brutto.  

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po przedstawieniu w miejsce ilości, wartości, terminu wykonanych dostaw w wykazie 

zrealizowanych dostaw – Załącznik nr 6 do SIWZ, okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe to wykonawca spełnia warunek. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego. 

Uwaga! 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 5.1.2 c) – musi być spełniony w 

całości minimum przez jednego z Wykonawców.  

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

http://www.szpital.wolomin/


do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej i zawodowej oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

5.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (Wykonawca załącza wraz z 

ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli 

dotyczy), którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. 

5.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach stanowiących odpowiednio Załącznik nr 3 do SIWZ. 

5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa/ekonomiczna podmiotu, na którego zdolnościach polega 

wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

5.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

5.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową/ekonomiczną o których mowa w pkt. 5.1.2. rozdziału V. 

5.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, 

które określają w szczególności: 

5.6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

5.6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

5.6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

5.6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

doświadczenia, zrealizuje zamówienie, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa 

lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

5.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują zamówienie, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

 

5a. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

5a.1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który nie wykazał 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 

ust 1 pkt. 12 -23 ustawy Pzp. 

5a.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

1) art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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.) 

2) art. 24 ust 5 pkt. 2 ustawy Pzp 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) art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy Pzp - 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 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

4) art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy Pzp- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy 

Pzp , 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. 

5a.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy Pzp. 

5a.3.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16– 20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności 

wymienionych w pkt 5a.2, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5a.4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna 

za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5a.3 SIWZ. 

5a.5.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5a.6.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli 



zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć wpływ na realizacje 

zamówienia. 

5a.7.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeśli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może 

podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie 

zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

 

 
 
VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W PFOSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.  
 
6.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia wraz z ofertą: 

6.1.1. Oryginału oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ 

6.1.2. Oryginału oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ 

Uwaga!!! 

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 Oświadczenie wg załącznika nr 3 

do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonej 

w pkt. 5.1.2. c) SIWZ Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego złoży: Wykaz  wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wzór wykazu stanowi 

załącznik Nr  6 do SIWZ. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca 

złoży: 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

23 ustawy Pzp – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Uwaga!!! 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

Oświadczenie wg Załącznika nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego złoży: 

6.4.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania 

za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

6.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

6.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 



6.4.4. odpisu 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 Pzp, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Analogicznie do treści § 7 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, dotyczącego terminu wystawienia odpowiednich dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium RP, odpis o którym mowa w pkt 6.4.4. winien być wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

Uwaga!!! 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający, żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 

w pkt. 6.4 niniejszej SIWZ. 

W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

może skorzystać z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 

6.5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

6.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

6.5.2. Zgodnie art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika powinien zawierać 

wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za 

wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców 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 pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka 

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 

6.5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy. 

6.5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z 

powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 5a.2. SIWZ, natomiast spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.1.2. SIWZ. 

6.5.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SIWZ składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

6.5.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

6.5.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć 

dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 6 SIWZ., przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 6.1 oraz 6.2. SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy 

wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.1.2. SIWZ. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.4. SIWZ składa każdy z nich. 

6.5.8. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeśli nie została złożona wraz z ofertą. 

6.6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

6.6.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których 

mowa w pkt. 6.4. niniejszej SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający 

odpowiednio, że:  

a) 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 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy 

Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu (dot. pkt. 6.4.1.SIWZ) 

b) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z 

uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dot. pkt. 

6.4.2 i 6.4.3. SIWZ) 

c) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (dot. pkt. 6.4.4. SIWZ) 

6.6.2. 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. 6.6.1. niniejszej SIWZ 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 sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

6.6.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4.1. 

SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.6.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w 



którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.6.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się 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. 

6.7. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz 

zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

6.7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg. wzoru określonego w Załączniku 

nr 7 do SIWZ – Wzór zobowiązania 

6.7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz o których mowa 

w pkt. 5a SIWZ. 

6.7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują zamówienie, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6.7.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których 

mowa w pkt. 5.1.2. pkt. c) rozdziału V. 

6.7.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu  wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach. 

6.7.8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub  sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.4. SIWZ 

oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 6.2 SIWZ odpowiednio do udostępnianych zasobów. 

6.7.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.7.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

6.8. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio - wykonawca, 

- podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

- albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

UWAGA! 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

6.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

może je uzyskać 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 Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują. 

6.12. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. 

6.13. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia  



6.14. Zamawiający informuje, że jeżeli dokumenty złożone przez wykonawcę, o których mowa w pkt. 6.1; 6.2, 6.3 i 6.4 niniejszej SIWZ 

budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu o dodatkowe informacje lub dokumenty 

w tym zakresie. 

6.15. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe 

dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

6.16. Kompletna oferta musi zawierać, składać się z następujących dokumentów: 

6.16.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Formularz oferty powinien zawierać w 

szczególności: 

- cenę ofertową brutto, cenę ofertową netto; 

- zobowiązanie o okresie udzielonej gwarancji na dostarczane wyposażenia; 

- oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się i uznaje warunki zawarte w SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ, 

bez zastrzeżeń; 

- oświadczenie o okresie związania ofertą; 

- oświadczenie, że w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy, której wzór stanowi 

Załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z treścią oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

- zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia; 

- oświadczenie o akceptacji warunków płatności; 

- wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem 

firm podwykonawców o ile są znane – jeżeli dotyczy). 

- informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91ust. 3a ustawy PZP, że wybór jego oferty będzie / nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego  obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami ( należy 

wskazać odpowiednio) 

6.16.2. Dokumenty wymienione w pkt. 6.1. SIWZ . 

6.16.3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w ar. 13 lub art. 14 RODO (należy przeczytać 

w treści oświadczenie oznaczonego * czy dotyczy danego Wykonawcy), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ 

6.16.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania 

oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6.16.5. Zobowiązanie podmiotów trzecich, w sytuacji gdy Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich, które zobowiązały się do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22a ust 2 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ 

6.16.6. Dowód wpłacenia/ wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu 

należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 11 SIWZ. 

6.17. Informacje dotyczące jawności postępowania 

6.17.1. Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

6.17.2. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 

6.17.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, 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 ustawy Pzp.  

6.17.4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione trzy n/wym. 

przesłanki: 

1) brak upublicznienia tej informacji (Zamawiający przyjmie wyjaśnienia, oświadczenia Wykonawcy), 

2) kwalifikację rodzajową (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa), 

3) niezbędne podjęte działania w kierunku ochrony poufności tych informacji, tj. 

a) działanie w kierunku ochrony fizycznej 

b) działanie w kierunku ochrony prawnej 

Brak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Powyższe dotyczy dokumentów żądanych przez Zamawiającego na termin składania ofert. Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę po 

terminie składania ofert nie będzie skuteczne. 

6.17.5. 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 udostępniane 

oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami w pkt.6.18.4 niniejszej SIWZ. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 
1. Przystępując do przetargu, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla pakietów: 
  
  

Nr zadania wadium 

1 4000 

 
 
Wadium obowiązuje w okresie związania ofertą tj. 30 dni. 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
 
WADIUM MOŻE BYĆ WNOSZONE w; 

 pieniądzu,  
 poręczeniach bankowych,  
 gwarancjach bankowych, 



 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.  z 2007r.  Nr 42, poz. 275 z późn.zm.) 
 
Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, nr 
48 89230008 0150 7177 2015 0003. Wadium uważa się za wniesione w momencie uznania rachunku 
Zamawiającego. Zamawiający zaleca aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty. Wadium wniesione 
w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
2. W przypadku wyboru formy niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, w formie oryginalnego, elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję 
bankową lub ubezpieczeniową) w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie 
obowiązku określonego w art. 46 ustawy PZP. 

4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy PZP, w szczególności określać 
bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie PZP 
oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. 

5. Pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 
                        
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 

24/06/2020 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  

24/06/2020r. , 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. 

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

ZATWIERDZIŁ 

 

Dyrektor  

(-) Grzegorz Krycki 

 

 (podpis osoby upoważnionej ) 

 


