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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁAÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  

 SZPITAL W   IŁŻY     ul. Bodzentyńska 17, 27-100   IŁŻA 

REGON: 670902293 NIP:  796-17-04-266 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: 

bip2.szpitalilza.com.pl 

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania: 

dzialzamowien@szpitalilza.com.pl  

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity 

opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, 

zwanych dalej „towarem”, w ilości, asortymencie i o parametrach określonym w 

Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy -  2 pakiety 

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu 

zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy, oraz Załącznik nr 

5 – wzór umowy. 

c) Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla 

przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem: 

33141310-6 Strzykawki 

33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 

33141320-9- Igły medyczne 

33141200-2 Cewniki 

33194100-7 Urządzenia i przyrządy do infuzji 

4. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie  w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

5. Opis części zamówienia:  

a) Dopuszcza się składanie ofert częściowych na  wybrany pakiet. 

b) Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć ofertę obejmującą 2 pakiety 

wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ w ilości i asortymencie określonym 

przez Zamawiającego. 

c) Pakiety wskazane w Załączniku nr 1  do SIWZ nie podlegają podziałowi na 

poszczególne pozycje. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja 

wyodrębniona w pakiecie. Oferty na niepełne pakiety zostaną odrzucone jako 

niekompletne. 

d) Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę  oddzielnie dla danej części . Każdy 

pakiet wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowi odrębne postępowanie o 



udzielenie zamówienia i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej 

z wyborem oferty najkorzystniejszej. 

e) W przypadku składania oferty na cały zakres , oferowaną cenę należy przedstawić 

oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem 

cenowym (Załącznik nr 1) oraz Formularzem ofertowym (Załącznik nr 2) 

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

7. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 

8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, 

ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

9. Oferty równoważne: 

a) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

b) Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, 

europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, 

systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”.  

c) Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych 

od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w 

stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, a do oceny ich 

równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w 

opisie przedmiotu zamówienia.  

d) Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

10. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do 

wykonania podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w 

zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli podwykonawca nie zostanie wskazany w 

ofercie – przyjmuje się, że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca. 

11. Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły 

być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 

5 do SIWZ - Wzór umowy. 

 

ROZDZIAŁ II 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH 

SPEŁNIENIA 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 

1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile 

zostały one określone przez Zamawiającego. 

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

a) spełniają warunki dotyczące:  



1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

3) zdolność technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy 

Pzp. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia: 

1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo: 

a) Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na 

podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 

3 i 4 do SIWZ.  

b) Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. 

Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie 

Oświadczeń, wymienionych w Etapie I.  

2) Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

wykluczenia, 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 

zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym 

wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.  

4) Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych 

oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas 

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, 



który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia 

stosownych dokumentów. 

5) Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Zasoby innego podmiotu: 

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 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, ze 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. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie 

zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w 

szczególności: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

 wykonywaniu zamówienia,  

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

3) 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 

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 ustawy p.z.p. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa ust.1, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 

        lub 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

 wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

 o której mowa w ust. 1 pkt. a).  

4. Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania: 



Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa ustawy 

Pzp, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ III 

WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowią 

przybliżoną ilość towaru przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W 

rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego 

w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu 

zamówienia określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Załączniku nr 5 do 

SIWZ. 

3. Okres ważności dostarczanego towaru  nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia 

odbioru dostawy.  

4. Towar, wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ, jest dopuszczony do obrotu i używania 

zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, (Ustawa o 

wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.)). 

5. Dostawa do siedziby Zamawiającego i wyładunek do: 

       - do magazynu  ogólnego  w Iłży przy ul. dr Anki 4 w dni robocze tj. od 

 poniedziałku do piątku w godz. od 8:00   do 15:00 

będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

6. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu 

minimum 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia, przelewem 

bankowym na rachunek Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. W przypadku, gdy 

realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do 

Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Termin 

płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw towarów wyszczególnionych w 

Formularzu Cenowym i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania 

zamówienia, w tym wszystkie koszty związane z dostawami i wyładunkiem do 

Zamawiającego oraz realizacją umowy w zakresie przedmiotu zamówienia. 



2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku 

VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, 

stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto i wartości brutto. 

3. Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem: 

cena jedn. netto  x  ilość  =  wartość netto + podatek VAT = wartość brutto   

Łączna wartość brutto pakietu = suma wszystkich wartości brutto w zakresie          

 poszczególnych pozycji. 

4. Pod tabelą w formularzu cenowym należy podać łączną wartość netto i brutto pakietu. 

5. Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego 

grosza (do drugiego miejsca po przecinku).  

6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość 

brutto Pakietu uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do 

Zamawiającego. 

7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, 

których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

 

ROZDZIAŁ V 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta musi być sporządzona według załączonego formularza ofertowego (Załącznik nr 2 

do SIWZ). 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku 

polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o 

ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 

5. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

6. Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń powinna być 

ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób 

trwały. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 



9. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego,  

 W   SPZZOZ Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 w    sekretariacie- pokój 101   

w terminie do 11.08.2017 r. do godz.10.00., w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem: 

Oferta: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Nr sprawy DB/02/2017” 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

 ul. Bodzentyńska 17 

27-100  IŁŻA 

Nie otwierać przed dniem 11.08.2017 r. do godz. 11.00 

 

Uwaga ! 

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez 

uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym 

punkcie. 

 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 

oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

11. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 

będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

13. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące 

wymagania: 

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 

do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego; 

2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

14. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości 

Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je 



zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje 

zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.  

2) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu  

o zamówienie publiczne 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 udostępnione oraz wykaże , iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z 

późniejszymi zmianami) 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; 

4) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

dokumentów oferty; 

5) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY  

WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU 

WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące 

potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – stanowiące 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

UWAGA: 

a) 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 lub kryteriów selekcji składa także 

oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 



c) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, 

których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia 

dla tych podwykonawców. 

d) dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

e) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków 

udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o 

zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i 

sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z 

OFERTĄ 

 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz 

Cenowy. 

2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz 

Ofertowy.  

3. Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i 

składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w 

dokumencie wymienionym w Rozdz. IX pkt.II.1 SIWZ.  

4. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres 

umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub 

do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA 

PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA 

ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z 

OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP 

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o 

której mowa w    art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

 



ROZDZIAŁ IX 

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU  

NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1 

 

I. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) 

ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie wymaga przedstawienia  oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie. 

 

II. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) 

ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia: 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w 

celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. 

 

III. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) 

ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez Zamawiającego: 

1.  Opisy techniczne, katalogi oferowanego asortymentu potwierdzające spełnienie 

warunków/parametrów granicznych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, z 

zaznaczeniem oferowanych wyrobów, z podaniem pakietu i pozycji, której dotyczą.  

2. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany asortyment może być stosowany przy 

wykonywaniu i podawaniu leków  (dotyczy Pakietu nr 1 i 2) 

 

Uwaga:   

W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów i próbek 

potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 

1 do SIWZ. Dokumenty i próbki te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie 

Zamawiającego. 

 

IV. Podmioty zagraniczne:  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. II.1, składa dokument wystawiony w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokument, o którym mowa w pkt.IV.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem upływu składania ofert.  

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w  pkt. IV.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 



zawodowego lub gospodarczego  właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.IV.2 stosuje 

się odpowiednio. 

 

V. Oferta wspólna 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty 

należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich 

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, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, 

a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie 

umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać 

złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument 

pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie 

2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik (lider). 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22 a) ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 

realizacje zamówienia. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.  

 

ROZDZIAŁ X 

WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej 

dzialzamowien@szpitalilza.com.pl. 



2. Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt 

otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji. 

3. W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, 

wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: 

faks (48/ 616-31-71 , poczta, osobiście. 

4. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający 

uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 

treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami: 

- w sprawach proceduralnych jest: Wiesława Mazur  – Zamówienia Publiczne  

tel.48/616 -31-75  dzialzamowien@szpitalilza.com.pl  

 

 

ROZDZIAŁ XII 

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI 

DOTYCZĄCYCH 

 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób 

określony w Rozdziale XI. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 

wyznaczonego na składanie ofert, tj. 09.08.2017 r.. Termin udzielenia wyjaśnień: 

niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 

a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej: bip2.szpitalilza.com.pl  

4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 

5. W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na 

stronie internetowej: bip2.szpitalilza.com.pl  

6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 

SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wykona odpowiednio 

czynność, o których mowa w art. 38 ust. 4a. ustawy Pzp. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano 

SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a stosuje się 

odpowiednio. 

 

mailto:dzialzamowien@szpitalilza.com.pl


ROZDZIAŁ XII 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 

wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest 

dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. 

Bodzentyńska 17,  27-100 Iłża  do dnia 11.08.2017r. do godz.10:00 

 

a) doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze 

złożeniem oferty w sposób skuteczny, 

b)  oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 

ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2017 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego: 

  

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. 

 Bodzentyńska 17,  27-100 Iłża – pokój 202 

 

a) otwarcie ofert jest jawne; 

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

c) podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

d) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 

bip2.szpitalilza.com.pl , informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

- ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawartych 

w ofertach. 



 

ROZDZIAŁ XV 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY 

OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym 

przypisano: 

Kryterium                               Waga  

- CENA           -   60 % 

- TERMIN DOSTAWY                -   40% 

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez wykonawców w zakresie ww. kryterium. 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 

maksymalną liczbę punków. 

Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”: 

                     cena minimalna 

Wp (C)  = -------------------------------  x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt.) 

                         cena oferty badanej 

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.  

 

Ad. b) algorytm oceny kryterium „termin dostawy”: 

                         

                      liczba punktów oferty badanej 

Wp (D)  = -------------------------------------------  x 40 (znaczenie % kryterium „termin       

         dostawy” podany w pkt.) 

                       liczba  punktów maksymalna 

 

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym 

kryterium (5 pkt.) 

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie: 

 termin dostawy wynoszący 5 dni          - 1 pkt, 

 termin dostawy wynoszący 3 lub 4 dni - 3 pkt, 

 termin dostawy wynoszący 1 lub 2 dni - 5 pkt, 

 

Ocena wg kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w 

formularzu ofertowym.  
 

3. Suma punktów ocenianej oferty według wzoru: 

W = Wp (C) + Wp (D) 

 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  

4. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego pakietu. 

 



ROZDZIAŁ XVI 

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

1. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o 

których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XVII 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XVIII 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi 

do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g). 

 

ROZDZIAŁ XIX 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 

 

ROZDZIAŁ XX 

WZÓR UMOWY 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do 

podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. 

 

ROZDZIAŁ XXI 

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.Dz. U. 2015., poz. 2164 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 

16, poz. 93 ze zm.). 

Wykaz załączników do siwz: 

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy 

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej  

 

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ



Załącznik nr 1 

           Do SIWZ 

 

 

 

 

 

                               OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

                       FORMULARZE  ASORTYMENTOWO- CENOWE   

                              

                                DLA PAKIETU      1   i    PAKIETU 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):  

Nazwa ………………………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………….. 

Numer REGON ............................................       NIP: .............................................................. 

E-mail: ..................................................... 

Fax: ……………………………………..   

 

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy): 

Nazwa ………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………………… 

Numer REGON ............................................       NIP: .............................................................. 

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą. 

 

 

OFERTA 

do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. 

Bodzentyńska 17, 27-100 IŁŻA 

 

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - przetarg 

nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 

miesięcy (nr sprawy DB/02/2017): 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia za: 

Pakiet nr 1 

Cena (łączna wartość brutto oferty): ……………………………….. 

słownie: …………………………………………………………….., 

Cena (łączna wartość netto oferty)………………………………….. 

słownie: ……………………………………………………………..  

VAT……………………….. 

 

Pakiet nr 2 

Cena (łączna wartość brutto oferty): ……………………………….. 

słownie: …………………………………………………………….., 

Cena (łączna wartość netto oferty): ……………………………….. 

słownie: …………………………………………………………….., 

VAT………………. 



zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 

2. Oferowany przez nas termin dostawy wynosi: ……… (maksymalnie 5 dni) licząc od daty 

złożenia zapotrzebowania (w przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, 

Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany 5 dniowy termin dostawy). 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że wyrażamy wolę wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie z 

warunkami określonymi w SIWZ.  

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne, wskazane w formularzu cenowym, są 

dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 876 z późn. zm.), oraz że kopie tych dokumentów zostaną dostarczone w terminie 5 

dni od otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, dotyczącego dostarczenia ww. 

dokumentów. 

7. Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury po zrealizowaniu i odebraniu zamówienia. W przypadku, gdy 

realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do 

Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg 

załączonego do SIWZ wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... (wskazać jaką) powierzymy 

podwykonawcom (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części 

zamówienia należy wpisać „0” lub „-„). 

10. Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w 

posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… 

(należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy 

Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie 

znajdują się w jego posiadaniu) 

11. Nasz numer REGON ..............................................          

12. NIP: .............................................................. 

 E-mail: .............................................. 

 Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) 

…………………………. 

 Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia 

nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. 

............................................................. 

 Wykonawca jest 1:

                                                           
1  Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 



  mikroprzedsiębiorstwem

  małym przedsiębiorstwem

  średnim przedsiębiorstwem 

 

14. Oferta została złożona na ................................. stronach (podać ilość stron) podpisanych i 

kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ................... . 

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1/ ................................................................................. 

2/ ................................................................................. 

3/ ................................................................................. 

4/ ................................................................................. 

5/ ................................................................................. etc. 

                                                                                                                            

Uwaga: * Niepotrzebne usunąć. 

                                                                             

                                                                                ................................................................ 

                                                                                                 /podpis i pieczątka   

       upoważnionego przedstawiciela/       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR. 

 Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 



 

 

 

 

Załącznik nr 3  

 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży  

ul. Bodzentyńska 17, 27-100  IŁŻA 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

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

…………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 

2004 R.  

 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy (Nr sprawy: DB/02/2017)  

prowadzonego przez SPZZOZ Szpital w Iłży oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w 

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

 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                       

       ………………………………………… 



                                                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego 

w…………………………………………………………………..………...…………………, 

         (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 

warunki udziału w postępowaniu) 

 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………….……………………………….., w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………….. 

         (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                       

       ………………………………………… 

                                                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                      

      ………………………………………… 

                                                       /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ 

 



Załącznik nr 4 

  

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

ul. Bodzentyńska 17 

27-100  IŁŻA 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

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

…………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 

2004 R.  

 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy (Nr sprawy: DB/02/2017)  

prowadzonego przez SP ZZOZ Szpital w Iłży oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy 

z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy Pzp . 

 

       …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                       

      ………………………………………… 

                                                   /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 



spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

………………….. 

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

…………...........… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                      

       ………………………………………… 

                                                          /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                       

       ………………………………………… 

 

                                                    /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w 

art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 



                     

       ………………………………………… 

                                                     /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                      

       ………………………………………… 

                                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 

    UMOWA nr ……. / 2017 

zawarta w  dniu  …………………… r. pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. 

Bodzentyńska 17, 27-100 IŁŻA 

NIP: 796-17-04-266 REGON: 670902293 KRS: 0000068961 

reprezentowanym przez: 

p.o. Z-ca Dyrektora  ds. Lecznictwa –lek. Mirosław Popiołek   

Głównego Księgowego - mgr Ewę Domagała 

zwanym dalej – Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………. 

NIP: ………………… REGON: …………… KRS / EDG: ……………….. 

reprezentowanym przez: 

…………………. - ………………………..  

zwaną w dalszej części umowy – Wykonawcą 

 

Strony w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na 

podstawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z art. 39 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U z 

2015 r., poz. 2164 ze zm.), na kwotę łączną nie przekraczającą 209 tys. Euro, zawierają 

umowę o następującej treści: 

      §1 

 

1. Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku dla 

SP ZZOZ Szpitala w Iłży. 

2. Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu określa Załącznik nr 1 do umowy. 



3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i 

wybrana oferta. 

      §2 

    Cena i warunki dostawy  

1. Wartość brutto przedmiotu umowy stanowi jednocześnie wartość zobowiązań 

Zamawiającego względem Wykonawcy i wynosi …………………… zł netto 

(słownie: …………………………………………………………) razem z 

VAT …………………… zł tj. …………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………) zgodnie z ofertą 

zawartą w dokumentach dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie 

jednostkowych zapotrzebowań zgłaszanych faksem lub e-mailem  przez 

Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 

3. Dostawa odbędzie się do magazynu przy ul. dr Anki 4 w Iłży zgodnie ze 

zleceniem Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wkalkulowane koszty zakupu, 

transportu oraz koszt innych czynności, których strony nie wyspecyfikowały w 

umowie, a wykonanie których jest konieczne dla prawidłowej realizacji 

umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania ilości przedmiotu zamówienia 

– stosownie do potrzeb tj. do niewykorzystania przedmiotu zamówienia w 

pełnym zakresie nie więcej niż 20%. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia towaru w 

czasie transportu przed uszkodzeniem. 

7. Ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty towaru obciąża wyłącznie 

Wykonawcę do momentu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego. 

8. Każda partia danego towaru musi być jednolita asortymentowo z 

zamówieniem, o którym mowa w § 2 ust. 9. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia w przypadku 

dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem lub towaru złej 

jakości. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych, 

niespełniających wymagań określonych w niniejszej umowie lub 

uszkodzonych w wyniku transportu towarów na własny koszt. 

11. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie umowy, 



b. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość dostaw, zgodność z wymaganiami 

jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy, 

c. wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy rozumiana, jako staranność 

profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy. 

12. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT), ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. 

Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie bez konieczności zawierania 

odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian 

przez cały okres obowiązywania umowy. 

      §3 

    Odbiór i warunki płatności 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się po dostarczeniu go do placówki wskazanej 

przez Zamawiającego.  

2. Termin ważności dostarczanych artykułów musi wynosić nie mniej niż 12 miesięcy z 

wyjątkiem produktów, które ze względu na swą specyfikę wymagają krótszego 

terminu.  

3. Wymiana towaru wadliwego bądź niezgodnego z zamówieniem odbywać się będzie 

na koszt Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez 

Zamawiającego faksem o wadliwości lub niezgodności otrzymanego towaru. 

4. Zapłata należności nastąpi każdorazowo w formie przelewu w terminie do 30 dni 

licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy 

wskazane na tej fakturze, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego 

przyjmuje się datę wydania dyspozycji bankowi przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w części, bez prawa 

dochodzenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy. 

6. Zamawiający będzie uprawniony w zakresie swoich potrzeb do zmiany ilości w 

poszczególnych rodzajach asortymentu polegających na pomniejszeniu ilości jednego 

rodzaju asortymentu i powiększeniu ilości innego rodzaju asortymentu nie więcej 

jednak niż o 20%. 

7. Zmiana, o której mowa w ust. 6 nie może spowodować wzrostu wartości umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 

              §4 

    Okres obowiązywania umowy 

1. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują od dnia......... .........r. do dnia …. ….. lub  

do wyczerpania wartości umowy. 



2. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia z tytułu dostawy do dnia odstąpienia od umowy(podstawa 

prawna: art. 145 ustawy z dnia 29.01.2014r. Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U. 

z 2015r. poz.2164) 

      §5 

    Odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego: 

a. za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy do Zamawiającego poza terminy 

określone w części dotyczącej warunków dostawy w wysokości 0,2 % wartości brutto 

niedostarczonych towarów za każdy dzień opóźnienia,  

b. jeśli opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczają 30 dni roboczych, Zamawiający 

może odstąpić od umowy naliczając z tego tytułu karę w wysokości 10% wartości 

umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy. 

c. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu 

opóźnienia  w dostarczeniu towaru wolnego od wad Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. W przypadku zaistnienia szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej, 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

      § 6 

    Postanowienia dodatkowe 

1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 posiada świadectwo 

dopuszczenia do obrotu, użytku i stosowania wymagane obowiązującymi przepisami.  

2. Ewentualne koszty związane z zawarciem i realizacją umowy nie wymienione w umowie 

obciążają Wykonawcę. 

3. Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot 

tworzący pod rygorem ,że czynność ta będzie nieważna , stosownie  do postanowień  z 

art.54 ust.5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2016r. 

poz.1638). 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego i dostarczenie jej przy dostawie zamówionych produktów lub pocztą. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT. 



6. Strony dopuszczają możliwość korzystania z promocji, rabatu na asortyment objęty 

przedmiotem niniejszej umowy określone w formie aneksu. 

7. Zamawiającemu przysługują aktualne promocje rzeczowe funkcjonujące w hurtowni 

w trakcie trwania umowy dotyczące danego produktu. 

      § 7 

     Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz ustawy o Wyrobach Medycznych. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla miejsca siedziby 

Zamawiającego. 

3. Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część. 

4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 6  

 

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

 

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej 

Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy (nr sprawy DB/02/2017), 

działając w imieniu i na rzecz:  

Nazwa 

……………………………………………………………………………………………… 

Adres 

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

 (nazwa wykonawcy/wykonawców) 

 zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż 

Wykonawca: 

 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym 

postępowaniu, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. * 

 

 należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

wg poniższego zestawienia: * 

w zakresie Pakietu   nr: ............................................................................................  * z 

Wykonawcą/-ami:  

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, 

 należy do tej samej grupy kapitałowej).  

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić 

 

  dnia    

        ……………………………… 

                                                                                                                  /podpis i pieczątka 

        upoważnionego przedstawiciela/ 

 


