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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
 

na  
 
 

DOSTAWA 

odczynników do badań biochemicznych do analizatora biochemicznego VITROS 
250 będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i 

eksploatacyjnymi  

dla  

Samodzielnego Publicznego  Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 

 
o  wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach, do 

których odsyła art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj. w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot  Europejskich, czyli 209 000 euro. 

(§ 1 ust. 2 pkt. a -  Dz. U. z 2015r. poz. 2263 ) 
 

Znak postępowania :    12/ZP/SPMZOZ/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna: 
Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  
(  tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ) 
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DZIAŁ 1.      INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 

 
1.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji   
          Istotnych  Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, jednakże   
          przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej  
          zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które  
          pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca, ponadto zmiana  
          specyfikacji będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.  
 
1.2.    Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni. 
b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 

c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

 ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ) 
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot o 

nazwie: dostawa odczynników do badań biochemicznych do analizatora 
biochemicznego VITROS 250 będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z 
materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi dla Samodzielnego Publicznego  Miejskiego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni zwany dalej: dostawa odczynników do analizatora 
biochemicznego VITROS 250, który w sposób szczegółowy opisany w niniejszej 
specyfikacji. 

f) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego ( art. 2 ust. 11 ustawy Pzp ), która złożyła ofertę lub zawarła 
umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

 
DZIAŁ 2.      DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
2.1 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej  
        32-700 Bochnia ul. Floris 16 
2.2 Telefon – 14-612-44-67;  14-611-70-28 ; Fax – 14-611-63-11                                                 

do korespondencji w sprawie zamówienia, email: spmzoz@bochnia.pl. 
2.3. Adres strony internetowej: www.spmzozwbochni.pl 
2.4. Znak postępowania: 12/ZP/SPMZOZ/2016 
 
Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
 
DZIAŁ 3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ 
BIOCHEMICZNYCH DO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO VITROS 250 
BĘDĄCEGO W UŻYTKOWANIU ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z MATERIAŁAMI 
KONTROLNYMI I EKSPLOATACYJNYMI dla Samodzielnego   

   Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16   
  jako produktów w asortymencie i ilościach podanych w Załączniku Nr 2 -               
  ( zestawienie asortymentowe ) do SIWZ 

KOD    CPV  :  33.69.65.00-0 
3.2. Zamówienie polega na sukcesywnej dostawie dostawa odczynników do analizatora   
       biochemicznego VITROS 250 dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki   
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       Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16 zgodnie ze szczegółowymi opisami określonymi w   
      Załączniku Nr 2   do  SIWZ  w okresie 24 miesięcy od dnia od 01-07-2016r. 
3.3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: dostarczania zamówionych   
       produktów z zastrzeżeniem, ze dostawy będą realizowane sukcesywnie  ( na podstawie   
       zamówień częściowych ) przez cały okres objęty zamówieniem stosownie do potrzeb   
      Zamawiającego i na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego, przekazywanego  
      Wykonawcy telefonicznie i  każdorazowo potwierdzany  listem, faksem lub pocztą   
      elektroniczną. 
3.4. Dostawy produktów będą realizowane nie później niż do 14 dni  od daty  
      otrzymania przez Wykonawcę zamówienia we wszystkie dni robocze ( od poniedziałku do   
      piątku ) w godzinach od 800 do 1400. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu   
      dostawy po uzgodnieniu z Wykonawcą. 
3.5. Koszty opłat pośrednich ( opłaty lotniskowe, koszty odpraw, koszty kontroli 

międzynarodowej, należności i opłaty celne itp. ), koszty opakowania, transportu, 
rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego 
wskazaną oraz koszt ubezpieczenia na czas transportu ponosi Wykonawca. 

3.6. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza  możliwość zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości zamawianych produktów , a tym samym zmniejszenia lub zwiększenia 
wartości umowy wynikającej z aktualnych potrzeb pacjentów. 

3.7. Zamawiający dopuszcza dostawę odczynników do badań biochemicznych równoważnych o 
parametrach nie gorszych od wymaganych, pozwalających na prowadzenie badań 
biochemicznych analizatorem biochemicznym VITROS 250. W takim przypadku na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania że oferowany równoważny odczynnik 
chemiczny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.   Ciężar udowodnienia 
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności 
oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym 
terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.  

3.8. Zakup przez Zamawiającego mniejszych ilości produktów niż wymienione w SIWZ nie 
może być podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

3.9. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy bez 
naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw. 

3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o którym mowa w art. 
41 pkt. 15 w nawiązaniu do art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ -   

zestawienie asortymentowo-cenowe  
3.13. Dodatkowe wymagania: 

a) W przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt  zamówienia nie jest zgodny z 
parametrami opisanymi w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia , 
sporządzając protokół zawierający przyczyny odbioru  

b) Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 30 dni. 
 

DZIAŁ 4.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  

                   DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

4.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki   
        dotyczące: 
       a)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
             przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
       b)   posiadania wiedzy i doświadczenia; 
       c)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
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             wykonania zamówienia; 
       d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej 
4.2.    Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie   
           spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach   
          wyszczególnionych w Dziale 6 niniejszej specyfikacji. 
4.3.    Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  
          zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,  
          niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej   
          sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  
          niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiający w tym celu  
          pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych   
          zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

4.4. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki  
Wykonawca spełnił.                                                                                                  
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków  skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 

4.5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli   
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające 
błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie chyba, że mimo złożenia oferty Wykonawca podlega odrzuceniu, albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

4.6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać  
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w     
dniu , w którym upłynął termin składania ofert.  

4.7. Nie złożenie oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  
lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożenie dokumentów 
zawierających błędy  zastrzeżeniem zapisu pkt. 4.5 i 4.6 skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania.  

4.8. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zostaną 
równocześnie zawiadomieni. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za 
odrzuconą. 

 
 

DZIAŁ 5.   POWIERZENIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 
 
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając   
          pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w   
          postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
5.2. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający 

będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.3. Jeżeli Wykonawca przewiduje udzielenie zlecenia podwykonawcom należy załączyć dane  
Podwykonawców do oferty. 

  
 

DZIAŁ 6.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKOW 
UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU: 

 

6. 1 .    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania ,  o  
              których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć następujące  
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              dokumenty : 
1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 3 do SIWZ (składają   
     wszyscy Wykonawcy); 
2). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności   
      gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku    
     podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie    
      wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o     
      dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
     albo  składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24  
     ust. 1 pkt 2 ustawy . 
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24    
    ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych sporządzone wg wzoru stanowiącego - 
    Załącznik Nr 4 do SIWZ 
6. 2.   W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa  
            w art. 22  ust. 1 ustawy, zobowiązany jest do oferty dołączyć: 
1). Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy –  ( Załącznik Nr 5 do SIWZ ) ; 
 
6. 3.     Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  
             wykonanie zamówienia Wykonawca dostarczy:  

2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

 
6. 4.    Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty  
            budowlane odpowiadają określonym wymogom: 
 
1) Oświadczenie potwierdzające, że okres przydatności produktów do użytku zamawianych     

   odczynników biochemicznych jest nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia  dostawy z   
   wyjątkiem   produktów, które ze względu na swoją specyfikę wymagają krótszego terminu   
   - skrócenie okresu przydatności  należy udokumentować  ( Załącznik Nr 7 do SIWZ) 

2) Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i 
do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 
2010r.  Nr 107, poz. 679 z późn. zm. ), a w szczególności:  spełniają tzw. wymagania 
zasadnicze określone w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym 
wymagania wspólnotowego, w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i 
oznakowania tych wyrobów, wystawiono dla nich deklarację zgodności, oznakowano je 
znakiem zgodności CE  ( Załącznik Nr 8 do SIWZ ) 

3) Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami 
europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i 
nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru – Zamawiający wymaga złożenia stosownego 
oświadczenia.   ( Załącznik Nr 6 do SIWZ ) 

 
6. 5.    Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych. 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, wymienionych w Dziale 6 ust.  6.1 pkt. 2 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania odpowiednio potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczeniem, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem   

3) Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osobę/osoby upoważnionej do podpisania oferty. Na każdej stronie 
dokumentów powinien być umieszczony napis „za zgodność z oryginałem” i podpis 
osób/osoby upoważnionej do podpisania oferty. Kserokopia pełnomocnictwa musi być 
poświadczona przez notariusza. 

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

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

6) Dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

7) W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt. 6.1 
Specyfikacji musi spełnić każdy z wykonawców, warunki wskazane w punkcie 6.2 mogą 
być spełnione łącznie. Odpowiednio wymagane jest złożenie dokumentów i oświadczeń 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

8) Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/ nie spełnia.  
 
DZIAŁ 7.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z    
                  WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWAIDCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
 
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie 

www.spmzozwbochni.pl 
2) Na wniosek zainteresowanych specyfikacja dostępna jest w siedzibie Zamawiającego – 

Sekretariat pok. 39 w dniach roboczych w godz. 900 – 1400. Koszt kompletu dokumentów 
– 10,00 zł. 

3) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

4) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem 
formy pisemnej. 

5) Oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zwane dalej 
„korespondencją” Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Dopuszcza się 
przekazane korespondencji faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z art. 27 ust. 2 PZP. 
Korespondencja będzie uznana, że została  złożona w terminie, jeżeli jej treść dotrze do 
adresata przed upływem odpowiednich terminów i zostanie niezwłocznie potwierdzona na 
piśmie. 

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 
oraz zamieszcza również na swojej stronie internetowej 

7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.     
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8) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
odpowiedzi. 

9) Zapytanie kierowane telefonicznie muszą być potwierdzone pisemnie zgodnie z ust. 4. 
Brak pisemnego potwierdzenia  zapytania telefonicznego nie stanowi obowiązku dla 
Zamawiającego udzielenia odpowiedzi – pozostaje bez odpowiedzi. 

10) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest: 
             mgr inż. Roman Niszczota – tel. 793 293 873 w dni robocze w godz. od  800 do 1100 
11) Osoba wymieniona  w pkt. 10 nie jest upoważniona do udzielania oferentom informacji w 

zakresie wyjaśniania treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w pkt. 4 – 9 Działu 7. 

 
DZIAŁ 8.   DODATKOWE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO.       
 

8.1.    Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
8.2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
8.3.    Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia,   

przedmiot zamówienia jest opisany j w sposób wskazany w art. 29 ust. 3 ustawy      
Prawo zamówień publicznych lub w sposób wskazany w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny opisywanym”. Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany 
jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej i wykazać, że 
oferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego.                              
UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. 
Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia 
dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do 
przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8.4.    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium – art. 45 ust. 2 Ustawy Pzp. 
8.5.    Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy. 
8.6.    Zamawiający informuje, że jeżeli treść złożonej oferty nie odpowiada treści niniejszej  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy  
PZP to taka oferta będzie odrzucona ( art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP )  

8.7.   Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej. 
8.8.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których jest mowa       
         w  art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP 
8.9.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą aukcji   
         elektronicznej. 
8.10.  Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.                                                     

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert o 
którym jest mowa  w Dziale 10.  Przedłużenie terminu związania ofertą może być 
dokonane w oparciu o art. 85 ust. 2, 3 i 4 ustawy PZP. 

8.11. Cena ofertowa jest ceną brutto  i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie 
obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy 
wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania tj. podatek 
VAT, koszty ubezpieczenia, koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do 
Zamawiającego itp. 

8.12.  Zamawiający nie przewiduje zwoływać zebrania Wykonawców. 
8.13.  W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie   
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zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
będzie żądał złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców. 

 
DZIAŁ 9.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
 
 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 
przygotować ofertę zgodnie wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, 
niezależnie od wyniku postępowania. 

3) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty 
wspólnej. 

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim  i pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej. 

5) Oferta ma być czytelna, napisana w sposób nieścieralny oraz podpisana przez osobę lub 
osoby należycie uprawnione do jej podpisania. 

6) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty ( wraz z załącznikami ) była 
ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana przez sporządzającego ofertę. 

7) Zamawiający wymaga aby dokumenty składane w formie  kopii posiadały na każdej 
stronie adnotację „ za zgodność z oryginałem ” i  były poświadczone  przez 
osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty – podpis i pieczątka imienna.                                             
Udzielane pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu winne być 
dokonane przez organ reprezentujący podmiot wzgl. właściciela.   

8) Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub zmiany w tekście oferty ( również w załącznikach ) 
muszą być parafowane ( podpisane ) własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące 
ofertę. Parafka ( podpis ) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej poprawkę lub zmianę.  

9) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych dokumentów ( w 
Załącznikach do SIWZ ) zmian mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem 
miejsc wykropkowanych lub oznaczonych gwiazdką ( * ). 

10) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację. 

11) Oferta powinna zawierać cenę netto, podatek VAT i brutto w złotych polskich do dwóch 
miejsc po przecinku ( Załącznik Nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy ). 

12) Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie oznaczonej czytelną pieczątką 
firmową Wykonawcy ( by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku dostarczenia 
Zamawiającemu po ustalonym terminie ) i oznaczona napisami: 

 
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej 

32-700 Bochnia, ul. Floris 16 
Oferta na  

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH DO ANALIZATORA 
BIOCHEMICZNEGO VITROS 250 BĘDĄCEGO W UŻYTKOWANIU 

ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z MATERIAŁAMI KONTROLNYMI I 
EKSPLOATACYJNYMI” 

dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Bochni”     

w trybie przetargu nieograniczonego 
Oznaczenie sprawy :   12 /ZP/SPMZOZ/2016 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM   27 czerwca 2016r.   do godz. 1030 
 

13) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski przez tłumacza przysięgłego. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę 
kserokopii tłumaczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 



Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotne j 
32-700 Bochnia, ul. Floris 16   tel. 14-612-44-67; 14-611-70-28;  fax: 14-611-63-11 

Oznaczenie sprawy :      12 /ZP/SPMZOZ/2016  

 10

14) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane. 
Informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty i oznaczone napisem 
„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

15) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
ze uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 
wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści ofert powinny być zaadresowane w ten 
sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona 
oferta, winno być opatrzone napisem „ZMIANA”. Oświadczenie o wycofaniu oferty 
powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli 

16) Oferta złożona po terminie jest w stanie nienaruszonym niezwłocznie zwracana 
Wykonawcy. 

 

DZIAŁ 10.   MIEJSCE  oraz  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
10.1.  Ofertę należy złożyć do dnia 27 czerwca 2016r. do godz. 1000 w Sekretariacie     
         Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni                    
         32-700 Bochnia, ul.  Floris 22.                                                                                                                
         W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data i godzina otrzymania oferty w   
         Sekretariacie Zamawiającego. 
10.2.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 1030   w   
          siedzibie Zamawiającego – informacja szczegółowa w Sekretariacie. 
10.3.  Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione   

nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek – nie udziela się informacji 
telefonicznie.  

10.4. Otwarcie ofert jest jawne 
10.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert i zgłaszać oświadczenia 

do protokołu. 
10.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę ( brutto ) jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
10.7. Otwieranie ofert będzie następowało w kolejności ich złożenia w Sekretariacie 
10.8. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 

a) imię i nazwisko, nazwę (firmę ) i adres ( siedzibę ) Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana 

b) cenę brutto otwieranej oferty 
c) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie. 

10.9. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole. Protokół postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega 
udostępnieniu na zasadach określonych q art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

DZIAŁ 11.   OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  
                     PRZY  WYBORZE  OFERTY: 
 
11.1.  Kryterium oceny ofert:    
           a)    – cena   :  Kc    - maksymalna ilość  -  90 pkt  
           b)    – termin zrealizowania zamówionej partii :  Kt - maksymalna ilość  -  10 pkt 
              
11.2. Ofertom przyznane zostaną następujące punkty  K: 
          dla kryterium: 
                  a)   Cena Kc : wyliczone wg wzoru 
                                                       C min 
                                           Kc =  -- ----------   x    90 
                                                       C bad. 
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gdzie: 
 

C min  -  cena ofertowa najniższej oferty 
C bad  -  cena ofertowa w ofercie badanej 
 

                     b)   Termin zrealizowania zamó wionej partii Kt: 
• Przy zrealizowaniu zamówionej partii w terminie 7 dni i krócej           Kt  -   10 pkt.  
• Przy zrealizowaniu zamówionej partii w terminie  powyżej 7 dni        Kt   -     0 pkt.  

 
    
11.3. Punktację i wszelkie wyliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 
11.4. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wypełnienia w Załączniku    
        Nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy wszystkich elementów zestawienia tabeli.  
11.5. Za najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie uznana oferta,   
        która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert, uzyska największą liczbę punktów. 
11.6. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do    
        przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie  
        wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
11.7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać  udzielenia przez   
        Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert ( art. 87 ust. 1 ustawy ) 
11.8. Zamawiający dokonuje poprawek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy . 
11.9. Zamawiający niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania powiadamia Wykonawców   
        zgodnie z art. 92 ustawy. 
 
DZIAŁ 12.   INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  

DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

 
12.1. Zapisy zawarte w projekcie umowy ( Załącznik Nr 9 do SIWZ ) traktuje się jako   
          warunek udzielenia zamówienia. Jej treść winna być zaparafowana. 
12.2.  Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego  z   
          zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP w terminie: 

a)  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze  
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2 ustawy PZP  

b)  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze  
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób niż 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą 

     c)  na podstawie art. 94 ust. 2 i 3 ustawy PZP 
12.3.  Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez        
         obie strony telefonicznie, faksem lub e-mailem z zastrzeżeniem pkt. 12.2.  Dopuszcza się   
         możliwość zawarcia umowy w inny sposób  uzgodniony dwustronnie. 
12.4.  Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  
         oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tylko w następujących   
         sytuacjach: 

a. w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia – np. zmiany 
prawne po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w osobach 
reprezentujących strony, zmiana siedziby - adresu 

b. konieczności wprowadzenia zmian w cenie jednostkowej brutto wynikających z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w SIWZ – zmiana stawki podatku 
VAT, zmiana stawek opłat celnych. 

c. cena jednostkowa netto wykazana w Załączniku Nr 1 do umowy – Formularz 
asortymentowo-cenowy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania zmiany 
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ceny jednostkowej netto wprowadzonej przez producenta i pisemnego przekazania 
Zamawiającemu z 14-dniowym wyprzedzeniem nowych cen do akceptacji 

d. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie  wynikająca ze zmian 
ilościowych produktów oraz zmiany ceny jednostkowej brutto uwzględniającej  treść 
pkt. b i c 

e. sposobu i terminów dostarczania poszczególnych sukcesywnych dostaw 
f. zmiana okresu realizacji umowy, 
g. dostarczenia produktu/produktów o parametrach wyższych, zmodyfikowanych bądź 

udoskonalonych  i spełniające warunki określone w  umowie w stosunku do  
zestawienia asortymentowo-cenowego  złożonej oferty  – bez zmiany ceny ofertowej 
netto 

h. wystąpienia przejściowego  braku produktu na rynku przy jednoczesnej możliwości 
dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego 
umową w cenie jednostkowej netto złożonej oferty 

i. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego 
umową o innej nazwie, z innym numerem katalogowym oraz z uzgodnioną nową 
ceną jednostkową brutto na skutek wycofania produktu z obrotu przez instytucję do 
tego powołaną wzgl. z uwagi na postęp technologiczny 

j. wprowadzenie nowego produktu pozwalającego na poszerzenie zakresu badań 
biochemicznych wynikających z potrzeb zaleceń lekarskich. Strony wyrażają zgodę na 
wprowadzenie do formularz asrtymentowo-cenowego produktu o nowej nazwie z 
ustalonymi składnikami cenowymi. 

 
12.5. W sytuacji zajścia okoliczności, o których mowa wyżej, Zamawiający bądź   
               Wykonawca, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia, powiadomi drugą stronę. 
12.6.   Cena jednostkowa netto wykazana w ofercie Wykonawcy nie podlega zmianie  przez cały   
          okres obowiązywania umowy.  
12.7. Z Wykonawcą, który złoży ofertę na realizację kilku zadań Zamawiający zawiera tylko   
          jedną umowę  .W tej umowie ujmuje się tylko te zadania Wykonawcy, które zostały   
          uznane za najkorzystniejsze zgodnie z Działem 11  pkt. 11.5 i 11.6 SIWZ. 
 
DZIAŁ 13.   POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  
                    WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
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DZIAŁ 14.   OFERTA WINNA SKŁADAĆ SIĘ Z WYPEŁNIONYCH I PODPISANYCH  
                     PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKÓW: 
 
 

Nr 
Załącznika 
w ofercie 

Nazwa dokumentu 
Nr 

Załącznika 
w SIWZ 

1.  Formularz ofertowy 1.  
2.  Opis przedmiotu zamówienia -  zestawienie asortymentowo-cenowe 2.  

3.  Oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  3.  

4.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 4.  

5.  Oświadczenie dot. art. 22 ust. 1 ustawy PZP 5.  

6.  Aktualny odpis z właściwego rejestru    

7.  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia  

8.  Oświadczenie o wyrobach nie sklasyfikowanych 6.  

9.  Oświadczenie o okresie przydatności produktu do stosowania 7.  

10.  Oświadczenie o dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu 8.  

11.  Projekt umowy 9.  
 
 
 
DZIAŁ 15.   ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI: 
 
 

Nazwa dokumentu 
Nr 

Załącznika 
w SIWZ 

Formularz ofertowy 1.  
Opis przedmiotu zamówienia -  zestawienie asortymentowo-cenowe 2.  

Oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  3.  

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 4.  

Oświadczenie dot. art. 22 ust. 1 ustawy PZP 5.  

Oświadczenie o wyrobach nie sklasyfikowanych 6.  

Oświadczenie o okresie przydatności produktu do stosowania 7.  

Oświadczenie o dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu 8.  

Projekt umowy 9.  
 
 

KIEROWNIK SPMZOZ: 

 

 

Bochnia, dn. 6 czerwca 2016r.                                      lek. dent. Agnieszka KUBAS 


