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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÒW ZAMÒWIENIA

Dostawa implantów do rekonstrukcji ACL, zestawów do szycia łąkotki, 
kotwic mocujących, śrub tytanowych oraz drenów do pompy 

artroskopowej 10 K dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

DOSTAWY

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zatwierdził:

.........................................
Prezes Zarządu Spółki/-/

Wyrzysk, 12 września 2017 r.
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I. Informacje ogólne
1. Szpital  Powiatowy  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.,  zwany  dalej  „Zamawiającym”  zaprasza 

do udziału w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia na dostawy pod 
nazwą:  „Dostawa  implantów  do  rekonstrukcji  ACL,  zestawów  do  szycia  łąkotki,  kotwic 
mocujących,  śrub  tytanowych  oraz  drenów do  pompy artroskopowej  10 K  dla  Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.” w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.  1579), zwanej dalej uPzp., 
w trybie przetargu nieograniczonego, na mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 wymienionej 
wyżej ustawy.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  przez  uPzp.  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu 
cywilnego.

II. Opis przedmiotu zamówienia – ustalenia ogólne
 1.  Przedmiotem zamówienia jest:

 1.1. dla  części  zamówienia  oznaczonej  Pakiet  nr  1  i  Pakiet  nr  2:  zdeponowanie 
u Zamawiającego  podstawowego  zestawu  implantów  wraz  z  zestawem  narzędzi 
(instrumentarium) do ich zakładania oraz śrub tytanowych, a także dostawa implantów 
i śrub  tytanowych  na  każdorazowe  zamówienie  ilościowo-asortymentowe 
Zamawiającego wynikające z „Protokołu zużycia implantów”;

 1.2. dla  części  zamówienia  oznaczonej  Pakiet  nr  3:  sukcesywna  dostawa  drenów 
do pompy artroskopowej 10 K.

 2. Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem:

Kod klasyfikacji
33183100-7 Implanty ortopedyczne

33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach 
operacyjnych

33141640-8 Dreny

 3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  Załącznik  nr  1  –  tabele  z  wykazem 
zamawianych wyrobów w podziale na części zamówienia.

 4. Wydzielona część zamówienia w dalszej treści SIZW jest nazywana zamiennie pakietem.
 5. W załączniku  nr  1 do SIWZ podane zostało przewidywane zużycie  wyrobów w okresie 

objętym  zamówieniem,  podane  wartości  wynikają  z  aktualnie  realizowanych  świadczeń 
zdrowotnych i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części zamówienia 
z zastrzeżeniem, że oferta musi być dla każdej części zamówienia kompletna.

 7. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części oznaczonych numerami od 1 do 3.
 8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wyroby o parametrach techniczno-użytkowych 

lepszych niż opisane w załączniku nr 1 do specyfikacji.
 9. Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty  na  wyroby  w  opakowaniach  zbiorczych 

zawierających inne ilości wyrobu, niż określone w kolumnie „Ilość w opak. sugerowanym” 
pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zasadami określonymi w części XV 
SIWZ.

 10.W przypadku wątpliwości w trakcie badania ofert, Zamawiający może żądać dostarczenia 
w wyznaczonym przez siebie terminie wzorów lub próbek oferowanego przez Wykonawcę 
przedmiotu zamówienia.
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 11.Oferowane wyroby  muszą posiadać  aktualne  deklaracje  zgodności  CE,  pozwolenia  lub 
świadectwa rejestracji.

 12.Zamawiający  wymaga  realizacji  dostaw  zawartych  w  nienaruszonych  opakowaniach 
zbiorczych,  oddzielnych  dla  każdego  dostarczanego  asortymentu  do  siedziby 
Zamawiającego, w dni robocze w godz. 07:00-14:00, w terminie nie przekraczającym 5 dni 
roboczych od skutecznego złożenia zamówienia:
 12.1. dla dostaw z zakresu części zamówienia  oznaczonej  Pakiet  nr  1 i  Pakiet  nr  2 – 

na Blok Operacyjny,
 12.2. dla  dostaw  z  zakresu  części  zamówienia  oznaczonej  Pakiet  nr  3  -  do  Apteki 

Szpitalnej.
 13.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 14.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zmówień uzupełniających.
 15.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 16.Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
 17.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 18.Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powierzenia  przez  Wykonawcę  części  lub  całości 
zamówienia  podwykonawcom.  W  takim  przypadku  wykonawca  zobowiązany  jest  do 
wskazania  w  swojej  ofercie  części  zamówienia  (zakresu),  których  wykonanie  zamierza 
powierzyć  podwykonawcom  oraz  podania  wartości  lub  procentowej  części  zamówienia, 
jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

III. Termin realizacji zamówienia
Planowany czas realizacji  zamówienia określa się:  sukcesywnie  w okresie 12 miesięcy. 
Planowany czas realizacji zamówienia określa się pomiędzy 07.10.2017 r. a 06.10.2018 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  
oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawcy  winni  udokumentować  posiadanie  wiedzy  i  doświadczenia  poprzez 
wykazanie realizacji  przynajmniej  dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym  okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  dostawom  stanowiącym 
przedmiot  zamówienia,  z  podaniem  ich  wartości,  daty  wykonania  i odbiorców  oraz 
załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

2. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.

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 zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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4. Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności 
techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają 
na wykazanie 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 12–23 ustawy Pzp.

5. Wykonawcy,  którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą.

V. Podstawy do wykluczenia
1. Postawę wykluczenia Wykonawcy będzie stanowiło brak wykazania przez niego podstaw 

do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności,  jeżeli  zaangażowanie zasobów  technicznych  lub  zawodowych 
Wykonawcy  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  Wykonawcy  może  mieć  negatywny 
wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, 
może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie  pieniężne za doznaną 
krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz 
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.  Przepisu  zdania  pierwszego  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. 

4. Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dokonywana  będzie  w  oparciu 
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, 
z zastosowaniem formuły „spełnia – nie spełnia”.

5. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 
niezwłocznie  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  Zawiadomienie  zawierać 
będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
(przesłanki fakultatywne)

Zamawiający  nie  przewiduje  wykluczenia  Wykonawcy  w przypadkach,  o  których  mowa 
w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VII.  Informacja  o  stosowaniu  procedury  odwróconej  na  podstawie 
art. 24aa Pzp

Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  zastosuje  procedurę,  na  podstawie  art.  24aa 
ust. 1 ustawy Pzp -''w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału 
w postępowaniu''.
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VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.1. wypełniony  i  podpisany  formularz  ofertowy  z  wykorzystaniem  wzoru,  który  stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ;

1.2. wypełnione i podpisane tabele ofertowe w zakresie pakietów, których dotyczy oferta, 
tabele ofertowe zawiera załącznik nr 1 do SIWZ;

1.3. oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  –  załącznik  nr  2 
do SIWZ;

1.4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ, informacje 
zawarte  w  oświadczeniu  będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu.

2. Wykonawcy,  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  informacji, 
o której  mowa  w art.  86  ust.  5  ustawy  Pzp,  przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą, 
który  złożył  odrębną  ofertę w niniejszym  postępowaniu  (wzór  oświadczenia  stanowi 
załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić 
dowody,  że powiązania  z innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  w  celu  wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z art. 
24  ust.  1  uPzp.,  na  wezwanie  Zamawiającego,  składa  w terminie  5  dni  następujące 
dokumenty:
3.1. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji 

o działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji; nie dotyczy Wykonawców w przypadku określonym w art. 26 ust. 6 uPzp.;

3.2. w przypadku przynależności do grupy kapitałowej z Wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę w niniejszym  postępowaniu,  listę  podmiotów  należących  do tej  samej  grupy 
kapitałowej.

4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia 
spełniania  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego, 
na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:
4.1. dokument,  o  którym  mowa  w  części  II  pkt  11  SIWZ  dla  każdego  z  oferowanych 

przedmiotów  zamówienia  lub  oświadczenie  o  posiadaniu  takich  dokumentów 
i udostępnieniu ich niezwłocznie na każde wezwanie Zamawiającego;

4.2. foldery,  ulotki,  karty  katalogowe  lub  inne  materiały  informacyjne,  umożliwiające 
Zamawiającemu  zweryfikowanie  parametrów  oferowanych  wyrobów  i  potwierdzenie 
spełnienia wymagań, z oznaczeniem, której części zamówienia dokumenty dotyczą.

5. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia 
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  na  wezwanie  Zamawiającego,  składa 
w terminie 5 dni następujące dokumenty:
5.1. listę z wykazem zrealizowanych przynajmniej dwóch dostaw w zakresie niezbędnym 

do wykazania spełniania warunku określonego w dziale IV pkt 1.3 SIWZ, wykonanych 
w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania  ofert,  a jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości 
oraz daty i miejsca wykonania,

5.2. potwierdzenia, że dostawy wykazane w dokumencie, o którym mowa w pkt 4.1, zostały 
zrealizowane należycie.

6. 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 składa także oświadczenia dotyczące 
tych podmiotów (załączniki nr 2 oraz nr 3 do SIWZ).

7. Wykonawca,  który zamierza powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom, 
w celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału 
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w postępowaniu  składa  także  oświadczenie  wg  wzoru  –  załącznik  nr  3  do  SIWZ  - 
dotyczące podwykonawców.
7.1. Wykonawca  przewidujący  powierzenie  wykonania  części  zamówienia 

podwykonawcom  musi  wskazać  wartość  lub  procentową  część  zamówienia,  jaka 
zostanie powierzona podwykonawcom.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 
wg wzorów – załączniki nr 2 oraz nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie.

9. Dokumenty złożone w trybie opisanym w pkt 2 - 4 muszą być aktualne na dzień złożenia 
dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 uPzp.

IX.  Postanowienia  dotyczące  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów:, o których mowa w części VIII SIWZ:

 1.1.pkt 2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji, 
ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert.

 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.1., zastępuje 
się  je  dokumentem zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym 
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wszystkie  dokumenty  składające  się  na  ofertę,  muszą  być  przedstawione  w  formie 

oryginałów lub kopii  poświadczonych  za zgodność  z  oryginałem przez  Wykonawcę lub 
osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty.

2. Do  sporządzenia  oferty  winny  być  wykorzystane  druki  dołączone  do  niniejszej  SIWZ. 
W przypadku  opracowania  wymaganego  dokumentu  przez  Wykonawcę  musi  być  on 
zgodny z treścią załączonych formularzy. 

3. Do  oferty  powinny  być  dołączone  wersje  elektroniczne  wypełnionych  tabel  ofertowych, 
zapisane  na płycie  CD -  R  w postaci  plików  obsługiwanych  przez  arkusz  kalkulacyjny 
pakietu  OpenOffice  w wersji  2  lub  w wyższej,  wersja  elektroniczna  jest  uzupełnieniem 
podstawowej oferty złożonej na piśmie i nie może jej zastępować.

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on 
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
4.1. Pełnomocnictwo  winno  być  w  formie  oryginału,  lub  kopii  poświadczonej  przez 

notariusza,  adwokata,  radcę  prawnego  lub  osobę  uprawnioną  do  reprezentacji 
wynikającej z dokumentu rejestracyjnego.

5. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w części VIII pkt 6 SIWZ, kopie dokumentów 
dotyczących  każdego  z  tych  podmiotów  winny  być  poświadczone  za  zgodność 
z oryginałem przez te podmioty.

6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą  techniką oraz  podpisana  przez  osobę  (osoby)  upoważnioną  do  reprezentowania 
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
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9. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę

10. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
11. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
12. Oferta  winna  być  zabezpieczona  przed  dekompletacją,  mieć  ponumerowane  wszystkie 

strony zawierające treść oferty. Wskazany jest spis treści oferty.
13. Wszystkie  zmiany  i  poprawki  dokonane  w  ofercie  muszą  być  podpisane  przez  osobę 

podpisującą ofertę. Podpis winien być czytelny lub uzupełniony imienną pieczątką osoby 
sporządzającej ofertę.

14. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
15. W przypadku złożenia oferty niezgodnej z treścią SIWZ, oferta zostanie odrzucona.
16. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeśli  Wykonawca,  nie  później  niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

17. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  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 udostępnione  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 
19. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne,  organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności,  tzn.  zastrzegł  składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. 

20. Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
ww ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych
20.1. W szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
21. Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były 

przez  Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  dopiskiem  „tajemnica 
przedsiębiorstwa”.

22. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:
22.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  wniosek 

o udostępnienie treści wskazanej oferty,
22.2. Zamawiający  ustali  zakres  informacji,  z  uwzględnieniem  złożonego  w  ofercie 

zastrzeżenia, które mogą być udostępnione,
22.3. po  ustaleniu  zakresu  informacji  Zamawiający  ustali  miejsce,  termin  i  sposób 

udostępnienia oferty, o czym powiadomi Wykonawcę.
23. Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.
24. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia 

ofert wspólnych oferta musi spełniać następujące wymagania:
24.1. każdy  z  Wykonawców  ubiegający  się  wspólnie  (np.  konsorcjum)  o  zamówienie 

oddzielnie  musi  udokumentować,  że  nie  podlega  wykluczeniu  na podstawie  art.  24 
uPzp. i przedstawić dokumenty wymienione w rozdziale VIII,

24.2. oferta  musi  być  podpisana  w taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywała  wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie,
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24.3. Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  lub  do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego 
zamówienia,

24.4. umocowanie może wynikać z treści umowy lub może zostać przedłożone oddzielnie 
wraz z ofertą i określeniem zakresu umocowania,

24.5. korespondencja i rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem,
24.6. składając oferty wspólne na formularzu oferty i w innych dokumentach dołączonych 

do  oferty  w  miejscu  nazwy  i  adresu  „Wykonawcy”  należy  wymienić  wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

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

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  w  siedzibie  Zamawiającego  to  znaczy 

w Szpitalu  Powiatowym  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.o.,  ul.  22  Stycznia  41,  w  Sekretariacie, 
w terminie najpóźniej do dnia 25.09.2017 r. do godz. 9:30.

2. Koperta winna być zaadresowana:
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.,  ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk, Sekretariat, 

z dopiskiem:
„Dostawa implantów do rekonstrukcji ACL, zestawów do szycia łąkotki, 

kotwic mocujących, śrub tytanowych oraz drenów do pompy artroskopowej 10 K
dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

nie otwierać przed 25.09.2017 r . godz 09:45”
i opatrzona nazwą Wykonawcy.

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem o którym mowa w pkt 2 oraz w miejscu 
niezgodnym z pkt 1 ponosi Wykonawca.

4. Oferta złożona po terminie w Sekretariarcie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie 
bez otwierania.

5. Otwarcie ofert nastąpi w: Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o., ul. 22 Stycznia 41, 
89-300 Wyrzysk,  w sali  konferencyjnej  budynku administracji  dnia 25.09.2017 r.  o godz 
09:45.

6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 

 http://www.szpitalwyrzysk.com  / http://www.szpitalwyrzysk.com/przetargi/index_2.html
 informacje dotyczące:
7.1. nazw i adresów Wykonawców;
7.2. ceny ofert:
7.3. wartości pozostałych kryteriów ofert;
7.4. kwotę jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

XIII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

1.1. w zakresie przedmiotu zamówienia – Elżbieta Nowak-Banaszkiewicz - tel. 67 2109833;
1.2. w zakresie procedury – Sylwia Skrzypczyńska - tel. (67) 2109866;

- informacje można uzyskać w dni robocze w godz. od 10:00 do 13:00.
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2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  i  informacje  Zamawiający  oraz  Wykonawcy 
przekazują drogą elektroniczną: faksem lub pocztą elektroniczną, potwierdzając je w formie 
pisemnej.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych:
3.1. ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
3.2. ze sposobem przygotowania i złożenia oferty,
kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., 
89-300 Wyrzysk, ul 22 Stycznia 41.

4. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: (67) 286 24 63 lub pocztą elektroniczną 
na  adres  zp@szpitalwyrzysk.pl,  pod  warunkiem  niezwłocznego  potwierdzenia  treści 
zapytania na piśmie.

5. Zamawiający  niezwłocznie,  nie  później  niż  na dwa dni  przed terminem składania  ofert, 
odpowie na wszelkie zapytania związane z prowadzeniem niniejszego postępowania, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Odpowiedzi  na  pytania  zostaną  przekazane:  pytającemu  drogą  odwrotną  zapytania 
z potwierdzeniem w formie pisemnej, a wszystkim Wykonawcom, na stronie internetowej 
Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania.

7. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 
Zamawiający może zmodyfikować ogłoszenia o zamówieniu lub treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zmiany opublikuje niezwłocznie w miejscu umieszczenia pierwotnej 
wersji.

8. W przypadku, gdy zmiana określona w pkt 7 powodować będzie konieczność modyfikacji 
oferty Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

XIV. Modyfikacja i wycofanie oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożona w taki sam sposób jak składana 
oferta z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad podanych poniżej i wpisać w tabelach ofertowych 

oraz w formularzu ofertowym, których wzór stanowią załączniki do SIWZ.
2. W  tabelach  ofertowych  (załącznik  nr  1  do  SIWZ)  należy  podać:  nazwę  handlową, 

producenta, ilość sztuk w opakowaniu i cenę netto pojedynczego produktu, obowiązującą 
stawkę podatku VAT, wartość netto i brutto całej pozycji w pakiecie oraz cenę netto i brutto 
całej oferowanej części zamówienia (pakietu).

3. Wartość netto pozycji stanowi iloczyn ceny netto i ilości zamawianych produktów, wartość 
brutto pozycji  stanowi wartość netto pozycji  powiększona o podatek VAT, wartość netto 
pakietu  jest  sumą  wartości  netto  wszystkich  pozycji,  wartość  brutto  pakietu  jest  sumą 
wartości brutto wszystkich pozycji.

4. Wynikające z obliczeń dziesiąte części groszy należy zaokrąglić: poniżej 0,5 groszy w dół; 
0,5 groszy i wyższe w górę do pełnego grosza.

5. Ostateczną cenę ofertową dla pakietu stanowi suma wartości brutto.
6. Cenę ofertową należy przedstawić z dokładnością 2 miejsc po przecinku.
7. W przypadku zaproponowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach innej wielkości niż 

sugerowane w tabelach ofertowych, Wykonawca zobowiązany jest do:
7.1. podania wielkości oferowanego opakowania oraz do podania jego ceny ofertowej;
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7.2. dostosowania  ilości  oferowanych  opakowań  proporcjonalnie  do  ilości  opakowań 
jednostkowych wskazanych w tabeli ofertowej przez Zamawiającego, w razie potrzeby 
zaokrąglając ilość oferowanych opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

8. Cena  całej  części  zamówienia  (pakietu)  w  formularzu  ofertowym  powinna  być  podana 
cyfrowo oraz słownie.

9. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

XVI. Informacja dotycząca walut obcych
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej lub jej elementów w walutach obcych. 
Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych.

XVII. Opis kryteriów wyboru oferty
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1.1. cena - 60 %,
 1.2. data ważności produktu - 20 %
 1.3. termin dostawy - 10 %,
 1.4. czas uzupełnienia, bądź wymiany zamówienia w przypadku reklamacji - 10%.

 2. Obliczona punktowa wartość oferty w kryterium „cena” stanowi: iloraz wartości najtańszej 
złożonej oferty przez wartość oferty badanej, pomnożony przez 60.

 3. Obliczona punktowa wartość oferty w kryterium „data ważności produktu” stanowi:  iloraz 
wartości  terminu  ważności  oferty  badanej  przez  wartość  terminu  oferty  z  najdłuższym 
terminem  ważności,  pomnożony  przez  20  (termin  ważności  produktu  liczony  jest 
w miesiącach).
 3.1.Zamawiający  nie  może  zaoferować  dostaw  produktów  z  okresami  ważności 

pozwalającymi  na  swobodne  użytkowanie  poniżej  6 miesięcy,  liczone  od  terminu 
dostawy towaru pod rygorem odrzucenia oferty.

 4. Obliczona punktowa wartość oferty w kryterium „termin dostawy” stanowi: iloraz wartości 
najkrótszego  terminu  dostawy  złożonej  oferty  przez  wartość  terminu  oferty  badanej, 
pomnożony przez 10 (termin dostawy liczony jest w dniach roboczych).
 4.1. Wykonawca nie może zaoferować terminu dostawy przekraczającego 5 dni roboczych 

od skutecznego złożenia zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.
 5. Obliczona  punktowa  wartość  oferty  w  kryterium  „czas  uzupełnienia,  bądź  wymiany 

zamówienia  w  przypadku  reklamacji”  stanowi:  iloraz  wartości  najkrótszego  czasu 
uzupełnienia, bądź wymiany zamówienia złożonej oferty przez wartość czasu uzupełnienia, 
bądź wymiany zamówienia oferty badanej, pomnożony przez 10 (czas uzupełnienia, bądź 
wymiany zamówienia w przypadku reklamacji liczony jest w dniach roboczych).

 6. Ostateczną wartość punktową oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z opisem 
w pkt 2, 3, 4 i 5.

 7. Ofertą  najkorzystniejszą  zostanie  wybrana  ta  oferta,  która  otrzyma  najwyższą  ilość 
punktów.

 8. W  toku  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  pisemnych  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty.

XVIII. Wymagania dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane.
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XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  
wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert 
i łączną punktację,

1.2. Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne 
i prawne,

1.3. Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

1.4. terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2,  po  którego  upływie  umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieści  informacje, 
o których  mowa  w  pkt  1.1.  na  swojej  stronie  internetowej 
(http://www.szpitalwyrzysk.com/przetargi/dostawy.html)  oraz  w  miejscu  publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.

3. W  przypadku,  gdy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  nie  dostarczy 
dokumentów,  o których  mowa w części  VIII  pkt  2-5 SIWZ, lub  uchyla  się  od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,  chyba 
że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do  
treści zawartej umowy

1.  Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy:
1.1 dla części zamówienia oznaczonej Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2: stanowiący załącznik nr 6 
do niniejszej SIWZ;
1.2 dla części zamówienia oznaczonej Pakiet nr 3: stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej 
SIWZ.

2. W przypadku  zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie  obowiązywania  umowy, 
w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen 
netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według zmienionej stawki.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania innych niż wymienione w pkt 2 zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy.

XXI. Środki ochrony prawnej
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  przepisów 
wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do niniejszego postępowania  stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  – 
Prawo zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2017 r.,  poz.  1579) oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego.
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XXII. Załączniki:
1. Tabele ofertowe.
2. Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 uPzp
3. Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust.1 uPzp (dot. przesłanek wykluczenia z post.) 
4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 
5. Formularz oferty.
6. Projekt umowy – implanty.
7. Projekt umowy – dreny.

strona 12 z 12


	II. Opis przedmiotu zamówienia – ustalenia ogólne
	III. Termin realizacji zamówienia
	IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
	VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)
	VII. Informacja o stosowaniu procedury odwróconej na podstawie art. 24aa Pzp
	VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach
	IX. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
	X. Opis sposobu przygotowania oferty
	XI. Termin związania z ofertą
	XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
	XIII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami
	XIV. Modyfikacja i wycofanie oferty
	XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
	XVI. Informacja dotycząca walut obcych
	XVII. Opis kryteriów wyboru oferty
	XVIII. Wymagania dotyczące wadium
	XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
	XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy
	XXI. Środki ochrony prawnej
	XXII. Załączniki:

