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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
 

na  

DOSTAWA 

odczynników do badań immunologicznych do analizatora immunologicznego           

VIDAS PC będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i 

eksploatacyjnymi  

dla  

Samodzielnego Publicznego  Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 

                                         ( CPV: 33.69.65.00-0 ) 
 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
o  warto ści nie przekraczaj ącej wyra żoną w złotych równowarto ść kwoty okre ślonej w 

przepisach, wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 u stawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówie ń publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pó źn. zm. ) 

 

 

 

 

 

Znak postępowania :    13/ZP/SPMZOZ/2016 
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ROZDZIAŁ I.      DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej  
        32-700 Bochnia ul. Floris 16 
2.   Telefon – 14-612-44-67;  14-611-70-28 ; Fax – 14-611-63-11                                                             
3.   Adres do korespondencji w sprawie zamówienia, email: spmzoz@bochnia.pl 
4.   Adres strony internetowej: www.spmzozwbochni.pl 
5.   Znak postępowania: 13/ZP/SPMZOZ/2016 – tym znakiem należy posługiwać się w   
     korespondencji kierowanej do Zamawiającego. 
 
ROZDZIAŁ II.      TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
                                    Przetarg  nieograniczony 
Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z 
późn. zm. – dalej zwana ustawą Pzp; 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126 )  

 
ROZDZIAŁ III.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań immunologicznych do 
analizatora immunologicznego  VIDAS PC będącego w użytkowaniu Zamawiającego 
wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi  dla Samodzielnego   
Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16   

KOD    CPV  :  33.69.65.00-0 
2. Zamówienie polega na sukcesywnej dostawie dostawa odczynników do analizatora   

immunologicznego VIDAS PC  zgodnie ze szczegółowymi opisami określonymi w   
      Załączniku Nr 1 do SIWZ . 
3. Wykonawca może zaoferować odczynniki, które zostały dopuszczone dom obrotu i użytkowania  

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015r.    
poz. 876 ).  

4. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamówionych   
      produktów do siedziby Zamawiającego na adres 32-700 Bochnia, ul. Floris 16 z zastrzeżeniem,    
      że  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. 
5. Dostawy produktów cząstkowych będą realizowane nie później niż 14 dni  od daty  otrzymania 

przez Wykonawcę zamówienia we wszystkie dni (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ) 
      w godzinach od 800 do 1400. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu   
      dostawy po uzgodnieniu z Wykonawcą. 
6. 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. 

7. 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. 
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8. Zakup przez Zamawiającego mniejszych ilości produktów niż wymienione w SIWZ nie może być 
podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane 
dostawy bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw. 

9. Zamawiający wymaga składania ofert na cały zakres przedmiotu zamówienia wymieniony w 
Załączniku Nr 1 do SIWZ -   Formularz asortymentowo-cenowy.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Zamawiający wymaga aby termin ważności każdej dostarczanej partii przedmiotu zamówienia 

wynosił 5 miesięcy lub więcej licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego potwierdzony 
każdorazowo   odpowiednim dokumentem – Załącznik Nr 6 do SIWZ 

12. 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  

13. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 30 dni. 
 

ROZDZIAŁ IV  - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 
2.  Dostawy częściowe winne być realizowane we wszystkie dni ( za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy ) w godzinach od 800 do 1400 w terminie nie później niż 7 dni  ,  od daty  
otrzymania przez Wykonawcę zamówienia  

3.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu  dostawy 
po uzgodnieniu z Wykonawcą. 
 

ROZDZIAŁ V  -  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w tym przypadku 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 
a)  postępowanie o zamówienie publiczne , którego dotyczy, 
b)  wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c)  ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 
• reprezentowanie konsorcjum w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
• zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, 
• złożenie oferty wspólnie, 
• prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem o   
    zamówienie publiczne. 

4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawców. 

 
 
ROZDZIAŁ VI  -  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK   
                            PODSTAW WYKLUCZENIA. 
 
1.  Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 
mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 
1 niniejszej SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 
złożenia następujących dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. Ustawy Pzp. 
a)  aktualny 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 do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.  

5.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 
ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp ( wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik Nr 3 do SIWZ ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.  W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 
1126 ). 

7.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierające błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.  Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

9.  Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i 
dokumentów. 

  DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 
 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, wymienionych w ust. 3 pkt a) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio 
potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
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lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2.  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 ust. 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.                       

 
ROZDZIAŁ VII  -  INNE DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE. 
 
Dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego: 
1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby zostały dopuszczone do stosowania na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 
maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 876 ). 

2. Oświadczenie Wykonawcy, że termin ważności każdej dostarczanej partii przedmiotu 
zamówienia będzie nie krótszy niż 5 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego 
potwierdzony każdorazowo odpowiednim dokumentem – Załącznik Nr 6 do SIWZ 

3.Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
Oferty, które nie będą zawierały dokumentów określonych w Rozdziale VII zostaną odrzucone 
na podstawie art. 89 ustawy  z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ VIII  -  NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ:  
    ( w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument ) 
1. Formularz OFERTA 
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy 
Oferty, które nie będą zawierały dokumentów określonych w Rozdziale VII zostaną odrzucone na 
podstawie art. 89 ustawy Pzp. 
 
ROZDZIAŁ  IX  -  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 

przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników 
opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne cp do treści z 
formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do 
oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone. 

3. W trosce o ochronę środowiska uprasza się Wykonawców o nie dołączanie do oferty 
dokumentów, które nie były wymagane przez Zamawiającego lub w ilości większej, niż 
wymagane w SIWZ. 

4. Wskazane jest, aby na stronie  druku oferty przetargowej zmieścić spis  treści zawierający 
wykaz wszystkich dokumentów wchodzących w skład oferty. 

5. Oferta wraz z dokumentami powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do 
pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną  techniką. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz 
dokumentami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz 
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 

6. Oferta wraz wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w trwale zapieczętowanej 
kopercie, ostemplowanej pieczęcią Wykonawcy z dopiskiem : 
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Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 
32 – 700 Bochnia, ul. Floris 16 

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Dostawę odczynników do badań immunologicznych do analizatora 

immunologicznego  VIDAS PC będącego w użytkowaniu 
Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi  

dla Samodzielnego   Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bochni” 

Oznaczenie postępowania : 13/SPMZOZ/2016 
Nie otwierać do dnia 23 września 2016r. do godz. 12:15 

 
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby, wszystkie oferty 

tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem 

potwierdzonym przez Wykonawcę. 
9. Zamawiający zaleca,  aby każda zapisana strona oferty ( wraz z z wymaganymi dokumentami 

) była ponumerowana kolejnymi numerami. 
10. Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty i dołączonych dokumentach muszą być 

parafowane ( lub podpisane własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 
Parafka ( podpis ) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. 
wraz imienną pieczątka osoby sporządzającej poprawkę ). 

11. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być podpisana przez 
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 
a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, każda zapisana strona tej kopii musi 

być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt. c). 

b) Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikacją podpisu ( wraz imienną pieczątka osoby poświadczającej kopie 
dokumentu za zgodność z oryginałem ) 

c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania „za zgodność z oryginałem” kopii 
dokumentów przez osob9ę)y nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym ( 
ewidencyjnym ) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. 

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postepowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za 
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tytułu względem 
Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 93 ust. Ustawy Pzp. 

13. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

1. Protokół i oferty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji ( art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16-04-1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. ), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W tym przypadku powinien ją 
oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa np. w 
odrębnym opakowaniu ( koperta wewnętrzna ) oznaczona napisem „TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTEPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Nie 
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
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zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ( wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ – uzasadnienie 
tajemnicy przedsiębiorstwa ). 

      Przedstawiając wyjaśnienia i ewentualne dowody Wykonawca powinien szczegółowo wykazać:  

□ Czy informacja stanowi informacje techniczną, organizacyjną lub inna posiadająca wartość 
gospodarczą, np. poprzez wskazanie, które z danych technicznych zawarte w tych 
dokumentach stanowią taka wartość, 

□ Czy informacja nie została ujawniona do informacji publicznej ( w szczególności czy w/w 
informacje nie są dostępne na stronach internetowych ) 

□ Czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania informacji w poufności ( 
poprzez wskazanie sposobu ochrony fizycznej dokumentów np. monitoring, sejfy, oraz 
ochrony prawnej umów cywilnoprawnych z pracownikami dot. zachowania tajemnicy, 
odpowiednie akty wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów ) 

2. Brak wskazania bądź niewystarczające wyjaśnienia i dowody, iż informacje złożone wraz z 
ofertą stanowią tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie powodowało, iż art. 8 ust 3 ustawy Pzp nie będzie miał 
zastosowania, a dokumenty (informacje ), które zostały w nieprawidłowy sposób zastrzeżone 
zostaną udostępnione innym Wykonawcom oraz podmiotom składającym wniosek o ich 
udostępnienie. 

3. jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje składane w drodze wyjaśnień ( w trybie art. 26 ust. 4, 
art. 27 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp ) lub uzupełniając dokumenty ( w trybie art. 26 
ust. 1,2, 2f, 3 lub 3a ustawy Pzp ) także powinien dokumenty ( informacje ) oznaczyć w sposób 
niebudzący wątpliwości, iż stanowią one tajemnice przedsiębiorstwa np. w odrębnym  
opakowaniu ( koperta wewnętrzna ) oraz nie później niż w terminie składania tych informacji 
wykazać, iż zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa według sposobu 
podanego powyżej. 

4. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
5. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, na pisemny wniosek Wykonawcy.  
 
ROZDZIAŁ  X  -  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
    Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na stronie internetowej na której zamieszczono 
ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp termin składania 
ofert biegnie od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówienie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, a połowa wyznaczonego terminu składania ofert upływa w dniu 19–09–2016r. 

3. Nie będą udzielane w formie ustnej lub drogą telefoniczną żadne informacje, wyjaśnienia czy 
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja. 

5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
wykona czynności zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 12a  ustawy 
Pzp. 
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6. 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, informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na 
stronie internetowej na której jest specyfikacja. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

1. W przedmiotowym postępowaniu korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują za 
pośrednictwem fax-u na numer  14-611-63-11 lub drogą  elektroniczną na adres: 
spmzoz@bochnia.pl 

2. Wnioski Wykonawcy dotyczące wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
prosimy przekazywać drogą  elektroniczną na adres: spmzoz@bochnia.pl, a faksem na nr             
14-611-63-11. 

3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. 
a) składanie wyjaśnień dotyczących świadczeń lub dokumentów określonych w Rozdziale VI i 

VII niniejszej SIWZ oraz wyjaśnień dot. złożonej oferty Wykonawcy mogą przekazywać 
Zamawiającemu za pośrednictwem fax-u na numer  14-611-63-11 lub drogą  
elektroniczną na adres: spmzoz@bochnia.pl 

b) oświadczenia lub dokumenty uzupełniane na podstawie art. 26 ust. 1, 2, 2f, 3 lub 3a 
ustawy Pzp, Wykonawcy składają Zamawiającemu zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
wezwaniu tj. np. osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej i w formie zgodnej z 
przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ) 

 
4. Do kontaktów z Wykonawcami od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w godz. 8:00 – 10:00 upoważniony jest: 
• Roman Niszczota   - tel. 14 – 611 70 28  wewn. 43  

 
ROZDZIAŁ  XI  -  ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ KORESPONDENCJĘ: 

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 
32- 700 Bochnia, ul. Floris 16 
fax  numer  14-611-63-11  
adres poczty elektronicznej: spmzoz@bochnia.pl 

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą dostępne na stronie : 
www.spmzozwbochni.pl w zakładce PRZETARGI I ZAMÓWIENIA. 
 
ROZDZIAŁ  XII  -  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 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 okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.    
 
ROZDZIAŁ  XIII  -  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
Miejsce i termin  składania ofert:  
1. Ofertę w zamkniętej kopercie sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego -                                             
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni  Sekretariat pok. 39 IIIp. 

        32- 700 Bochnia, ul. Floris 16 do dnia 23 września 2016r. do godz. 12:00.   
        Decydujące  znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu   
       oferty do Zamawiającego, a nie data jego wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.   
       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do innego miejsca niż  
       wskazany wyżej. 
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2. Wykonawca na swoją prośbę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, 
jakim została oznakowana oferta. 

Zmiany lub wycofanie oferty 
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez 
siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad 
jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie” . Koperty „wycofanie” zostań 
zwrócone upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy po przedstawieniu stosownego dokumentu 
( odpis z rejestru przedsiębiorców, pełnomocnictwo ). Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez 
Wykonawcę przed upływem terminu składani ofert są skuteczne. 
Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

Otwarcie ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie w siedzibie Zamawiającego tj. w Samodzielnym 

Publicznym  Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni  32- 700 Bochnia, ul. Floris 16 
Sekretariat pok. 39 IIIp.   w dniu 23 września 2016r. o godz. 12:15. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. ustawy 
Pzp. 

4. Zamawiający udostępni do wglądu jawną część  dokumentacji na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający zwróci  niezwłocznie Wykonawcy ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie zart. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieści na 

stronie www.spmzozwbochni.pl informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 
ROZDZIAŁ  XIV  -  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1. Cenę  oferty należy wyrazić w złotych polskich. Rozliczenia między Wykonawcą a 

Zamawiającym będą prowadzone w PLN. 
2. Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia. 
3. Wartość oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem sortymentowo-cenowym stanowiący 

Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
4. Cena oferty brutto – całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia – będzie stanowić 

podstawę do porównania i oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. 
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
ROZDZIAŁ  XV  -  KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się n/w kryteriami: 
a)     Kryterium   CENA :                                                               -    90% 

 

                                 Cmin 
Pn =            -----------    x 100 pkt  x 90 % 

                         Cn 
 

Pn – liczba punktów przyznanych ofercie n za kryterium CENA 
  n – numer oferty 
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  Cmin – cena minimalna wśród ocenianych ofert 

Cn – cena ocenianej oferty n 

Maksymalna liczba punktów w kryterium CENA wynosi 90 pkt. 
 

b)     Kryterium TERMIN DOSTAW CZĄSTKOWYCH                 waga: 10 %  
          Tmin 
Bn = ------------ x 100 pkt  x 10 %   
            Tn 
                    z uwzględnieniem ust. 5 Rozdziału III SIWZ 
Bn   liczba punktów przyznanych ofercie n za kryterium TERMIN DOSTAW CZĄSTKOWYCH 
 n  –   numer oferty 
Tmin – najkrótszy termin wykonania wśród ocenianych ofert 
 Tn – termin wykonania ocenianej oferty n 

Maksymalna liczba punktów w kryterium TERMIN  DOSTAW CZĄSTKOWYCH  wynosi 10 pkt. 
 

Oferty Wykonawców oferujących termin realizacji dostaw cząstkowych powyżej 14 dni będą 
odrzucone jako nie zgodne z SAIWZ ( Rozdział III ust. 5 ) 

1. Punktację i wszelkie wyliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wypełnienia w Załączniku    
        Nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy wszystkich elementów zestawienia tabeli.  
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów               

                          Sn = Pn + Bn 
4. 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. 
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać  udzielenia przez   
        Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert ( art. 87 ust. 1 ustawy ) 
6. Zamawiający dokonuje poprawek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy . 
 
Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) Oczywiste omyłki pisarskie, 
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

 
Ocena końcowa oferty 

1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością punktową wyliczoną 
zgodnie z wyliczeniem na podstawie wzoru podanego powyżej.  

2) Jeżeli dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą wartość punktową ( identyczna cena 
ofertowa ) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

3) Wykonawcy składając oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  

4) Zamawiający nie przewiduje dogrywki w formie aukcji elektronicznej.    
 
Odrzucenie oferty 
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
Przedstawionym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, SIWZ i została oceniona, jako 
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najkorzystniejsza  w oparciu o kryterium ) zgodnie z art. 91 ustawy Pzp. Wykonawcy zostaną 
powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający poda 
informacje zgodnie z art. 92 ustawy Pzp. 
Unieważnienie postepowania 
1.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w 

art. 93 ust. 1 ustawy. 
2.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy : 
�    Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postepowania przed      
        upływem terminu składania ofert. 
�    Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postepowania po upływie terminu składania     

   ofert. 
 
ROZDZIAŁ  XVI  -  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  
                                DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY. 
1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru Załącznika Nr 5 do 

SIWZ, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ustawy 
Pzp. 

2.  W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie                    
( konsorcjum ), Zamawiający może przed podpisaniem umowy zwrócić się do Wykonawcy z 
prośbą o dostarczenie przez niego umowy konsorcjum  przewidującą sposób współdziałania 
konsorcjantów, zakres przewidziany do wykonania przez każdego z nich oraz sposób 
odpowiedzialności ze wskazaniem lidera konsorcjum. 

3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania postepowania, o których mowa a w art. 93 ust. 1 Pzp.  

4. Umowa  podpisana przez Zamawiającego zostanie przesłana do Wykonawcy w dwóch 
jednobrzmiących  egzemplarzach listem poleconym. Wykonawca po podpisaniu umowy 
zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w terminie 7 dni od otrzymania umowy z uwzględnieniem pkt. 3 chyba, że strony 
uzgodnią inny termin jej odesłania. 

  
ROZDZIAŁ  XVII  -  ISTOTNE POSTANIWUENIA UMOWY. 
1.    Przewiduje możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do  treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących 
przypadkach:  
1) w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia – np. zmiany prawne 

po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w osobach reprezentujących strony, 
zmiana siedziby - adresu 

2) 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. 

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

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie  wynikająca ze zmian 
ilościowych produktów oraz zmiany ceny jednostkowej brutto uwzględniającej  treść pkt. 
2) i  3) 

5) sposobu i terminów dostarczania poszczególnych sukcesywnych dostaw 
6) zmiana okresu realizacji umowy, 
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7) 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 

8) 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 

9) 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 

10) wprowadzenie nowego produktu pozwalającego na poszerzenie zakresu badań 
biochemicznych wynikających z potrzeb zaleceń lekarskich. Strony wyrażają zgodę na 
wprowadzenie do formularza asortymentowo-cenowego produktu o nowej nazwie z 
ustalonymi składnikami cenowymi. 

2. Zmiana treści umowy może być dokonana również na podstawie art. 144 ustawy Pzp.  
3. Pełna treść projektu umowy jest zawarta w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 
4. Zapisy zawarte w projekcie umowy ( Załącznik Nr 5 do SIWZ ) traktuje się jako   

          warunek udzielenia zamówienia. Jej treść winna być zaparafowana. 
 

 
 
ROZDZIAŁ  XVIII  -  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp przysługuje 
odwołanie wyłącznie wobec n/w czynności: 
a) Określenie warunków udziału w postepowaniu, 
b) Wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia, 
c) Odrzucenia oferty odwołującego, 
d) Opisu przedmiotu zamówienia, 
e) Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 
podpisanej bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udieleniu 

zamówienia; 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postepowaniu o udzielenie zamówienia,  a 
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jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postepowania 
odwoławczego. 

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza 
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kpię 
przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy 
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.   

11. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 
Zamawiającego może wnieść sprzeciw, co do uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie 
do protokołu. 

12. Szczegółowo kwestie odnoszące się odwołania przedstawione są w art. 180 -197 ustawy Pzp. 
 
 
 
ROZDZIAŁ  XIX  -  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisu ustawy Pzp. 
2.    Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

• Formularz OFERTA 
• Załącznik Nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 
• Załącznik Nr 2 –  Wstępne oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
• Załącznik Nr 3 –  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
• Załącznik Nr 4 –  Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów, jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
• Załącznik Nr 5 –  Projekt umowy 
• Załącznik Nr 6 –  Oświadczenie o terminie przydatności 
 

 
 

 
 
 
 
 

KIEROWNIK SPMZOZ: 

 

 

Bochnia, dn. 14 – 09 –  2016r.                                            lek. dent. Agnieszka KUBAS 


