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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot 
wynikających z art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.   
 
Nazwa zadania:   
 
Dostawa aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bochni, oznaczenie sprawy: 08/ZP/SPMZOZ/2019 
 
Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownik a Zamówie ń:  
CPV: 
33.11.22.00-0 – Aparaty ultrasonograficzne, 
33.12.41.10-9 – Urządzenia diagnostyczne, 
33.10.00.00.1 – Urządzenia medyczne.   
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiaj ącego: 
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ul. Floris 16 
32-700 Bochnia 
Strona internetowa: www.przychodnia-floris.pl 
Godziny urzędowania: w dni robocze w godz. 7:30-15:05. 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do 
ww. ustawy. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1.1. Dostawa aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Miejskiego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 
1.2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w - Załączniku nr 7 do 
SIWZ – Tabela parametrów technicznych. Parametry ujęte w opisie przedmiotu 
zamówienia są bezwzgl ędnie wymagane. Nie spełnienie przez oferowany produ kt 
jakichkolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odr zucenie oferty, jako 
niezgodnej z tre ścią SIWZ. 
1.2.2. Oznakowanie dostarczonych urządzeń, instrukcje użytkowania, opisy wyrobu, 
etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.  
1.3.  W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wyrób równoważny.  
Za równoważny zamawiający uzna wyrób o parametrach takich samych lub lepszych 
od pierwowzoru, posiadający minimum funkcje, zastosowanie i przeznaczenie jakie 
posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. W 
przypadku nie udowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako nie 
spełniająca wymogów SIWZ. 
1.4. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
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technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 
Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. W przypadku nie 
udowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako nie spełniająca wymogów 
SIWZ. 
1.5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał określone 
oznakowanie tj. aby posiadał dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia 
spełnia określone wymogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (  Dz. U. z 2019 poz. 175  tekst jednolity ) oraz w aktach 
prawnych wykonawczych do ustawy – dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobu 
medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części  
lub całości zamówienia podwykonawcom: 

• Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców, 

• Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

• Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

•  Pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia będzie ponosił 
Wykonawca. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest  zawarcie umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa                
w art. 67 ust. 1 pkt 7. 
6.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.   
7.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
7.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.   
7.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, adresów e-mail                            
i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego 
wykonania zamówienia.   
7.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.   
 
8. Tajemnica przedsi ębiorstwa. 
8.1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzeże, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  
8.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia:  do sze ściu tygodni od dnia podpisania 
umowy. 
 
V. Warunki udziału w post ępowaniu : 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści 
zawodowej, o ile wynika to z odr ębnych przepisów; 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku i uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli załączy do oferty 
oświadczenie, o którym mowa w Punkcie VI.A.1. SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ). 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku i uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli załączy do oferty 
oświadczenie, o którym mowa w Punkcie VI.A.1. SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ). 
3) zdolno ści technicznej lub zawodowej  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku i uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli załączy do oferty 
oświadczenie, o którym mowa w Punkcie VI.A.1. SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania   o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Wykluczenie następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5. 
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania                      
o udzielenie zamówienia. 
 
6. Powoływanie si ę na kompetencje lub uprawnienia, sytuacje ekonomicz ną lub 
finansow ą, zdolno ści techniczne lub zawodowe  
6.1. Zgodnie z art. 22a. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
6.2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 
7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  
7.1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
8. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
8.1 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16–20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 
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się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
8.2 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed 
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość 
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
nie zakłóci konkurencji. 
9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie  w oparciu               
o informacje zawarte w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym 
postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. Nie 
spełnianie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
VI. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, potwierdzaj ących spełnienie warunków 
udziału w post ępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
 
A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w p ostępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówie ń publicznych Wykonawca składa 
następujące dokumenty: 
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 
Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku 
Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca oddzielnie.  
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post ępowania                  o 
udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 us tawy Prawo zamówie ń 
publicznych Wykonawca składa nast ępujące dokumenty: 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 
do SIWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, 
oświadczenie składa każdy Wykonawca oddzielnie.  
 
C. Oświadczenie dotycz ące przynale żności do grupy kapitałowej potwierdzaj ące 
brak podstaw do wykluczenia - wymagane w terminie 3  dni od zamieszczenia 
przez Zamawiaj ącego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej (wg. załącznika nr 4 do SIWZ).  
a) W przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek  grupy kapitałowej Wykonawca 
może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Tak złożone oświadczanie Zamawiający uzna 
za aktualne i nie będzie wzywał Wykonawcy do ponownego jego złożenia. 
b) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                            
w postępowaniu. 
 
D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku 
dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania  w postępowaniu                         
i zawarcia umowy. 
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A, B dla każdego 
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
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E. Postanowienia dotycz ące składanych dokumentów: 
E.1. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w formie oryginałów 
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby 
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
E.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
E.3. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub 
umocowania prawnego. 
E.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
E.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. 
 
F. W celu potwierdzenia, że oferowane urz ądzenia odpowiadaj ą wymaganiom 
okre ślonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty 
należy doł ączyć następujące dokumenty:  
F.1. Oświadczenie, że oferowany produkt został dopuszczony do obrotu                                           
i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami 
prawa, z deklaracją przedłożenia dokumentów potwierdzających powyższe do wglądu 
na każde żądanie zamawiającego. Załączenie dokumentu potwierdzającego że 
oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium naszego 
kraju zostanie uznane na równi ze złożeniem ww. oświadczenia    (z wykorzystaniem 
załącznika nr 6 do SIWZ). 
F.2. Materiały informacyjne opisuj ące przedmiot zamówienia  będące oficjalnymi 
katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp. stosowanymi w powszechnych 
stosunkach handlowych, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów  z 
danymi producenta . 
 
G. Na ofert ę składaj ą się następujące dokumenty i zał ączniki: 
G.1. Formularz oferty – z wykorzystaniem załącznika nr 1 do SIWZ. 
G.2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -                
        z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.  
G.3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -                          
       z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ. 
G.4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej –         
        z wykorzystaniem załącznika nr 4 do SIWZ. 
G.5. Zaparafowany projekt umowy  - załącznik nr 5 do SIWZ. 
G.6. Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu oferowanego produktu   -                                  
        z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ. 
G.7. Tabela parametrów wymaganych – z wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ. 
G.8. Materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia. 
G.9. Inne dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami 
oraz przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania si ę z Wykonawcami 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z 
wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz 
z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
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środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 
oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Dla skuteczności przekazania pisma wystarczy 
przekazanie go w jednej, wybranej formie, z określonych powyżej.   
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania Wykonawców muszą być skierowane na: 
 Adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia – SIWZ tj.: 
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 
Ul. Floris 16 
32-700 Bochnia.  
4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie za pomocą faksu na numer: 14/ 611 63 
11, drogą elektroniczną na adres: spmzoz@bochnia.pl . Dokumenty złożone    w 
formie faksu bądź drogą elektroniczną będą wywierały skutki prawne od chwili 
wniesienia ich w formie faksu bądź wysłania/odebrania drogą elektroniczną.  
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
6. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą 
faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez 
Zamawiającego na numer faksu bądź adres e-mailowy podany przez wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 
pisma. 
7. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się  z 
wykonawcami jest: Jolanta GAŁKA tel. 14 644 83 30.  
Godziny pracy:  7:30 – 15:00.  
8. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą 
faksu, pocztą elektroniczną jest: Jolanta GAŁKA oraz każdy inny pracownik 
upoważniony przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Formą proponowaną jest wysyłanie zapytań na 
adres  poczty elektronicznej  spmzoz@bochnia.pl .  za pomocą edytowalnego 
dokumentu.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 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. 
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert, lub wniosek ten dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 9. 
12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 
którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.przychodnia-floris.pl. 
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13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną 
zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej www.przychodnia-
floris.pl  
14. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 
terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z Wyjaśnieniami stają się integralna 
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu 
ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 
terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
15. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie 
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia, oraz na stronie internetowej www.przychodnia-floris.pl. 
16. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych przedłużając jednocześnie 
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli 
spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień 
publicznych. 
17. Niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie 
internetowej www.przychodnia-floris.pl  
 
VIII. Wymagania dotycz ące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. Termin zwi ązania ofert ą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców                        
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając 
o tym Zamawiającego. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
A. Przygotowanie oferty: 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki 
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
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6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone 
w tych dokumentach. 
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 
osób podpisującej/ych ofertę.  
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami była 
ponumerowana kolejnymi numerami. W przypadku braku numeracji Wykonawca nie 
może powoływać się na okoliczność braku stron dokumentu. 
 
B. Postanowienia dotycz ące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub wi ęcej 
podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu    o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 
pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z 
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli 
każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 
3. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie 
lub przez upoważnionego przedstawiciela. 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie 
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 
umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym 
termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty należy składać do dnia: 25 września 2019 r., do godz. 10:00. 
w siedzibie Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Miejski  Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 
Ul. Floris 16  ,  32-700 Bochnia 
SEKRETARIAT 
2. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres 
siedziby Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Miejski  Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 
Ul. Floris 16  ,  32-700 Bochnia 
SEKRETARIAT 
3. Oznakowanie oferty następujące: „Oferta – przetarg nieograniczony – Dostawa 
aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Miejskieg o Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bochni, Oznaczenie sprawy: 08/ZP/SPMZO Z/2019 – nie otwiera ć 
przed 25 wrze śnia 2019 r. godz. 10:15.” 
Koperta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać 
w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie 
terminu do wniesienia protestu. 
 

Oferty zostaną otwarte dnia: 25 września 2019 r . o godz. 10:15, 
w siedzibie Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Miejski  Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 
Ul. Floris 16  ,  32-700 Bochnia  
Miejsce otwarcia – informacja w Sekretariacie. 
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT - jeżeli występuje.  
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające 
z umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  
4. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy    z 
dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  
6. Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku,  z 
uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej  w dół).  
7. Przed obliczeniem ceny ofertowej Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo 
zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.  
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
we Projekcie umowy (załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ). 
9. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące 
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż 
określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 
kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli     w dniu ogłoszenia 
nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs 
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu.  
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/Kursy/kursy.htm 
Zamawiający będzie korzystał z ,,Archiwum kursów średnich – tabela A” 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposob u oceny ofert: 
1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, 
stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do 
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców. 
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu  
kryterium oceny ofert przedstawione poniżej. 
3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 
• Cena brutto oferty – 300 punktów co stanowi 60% 
• Parametry punktowane –200 punktów co stanowi 40% 
 
3.1. W zakresie kryterium „cena brutto oferty ” punkty będą obliczane według  
poniższego wzoru: 
         
                     Cena oferty z najniższą ceną 

Cena =  -----------------------------------------  x 300 pkt  
                    Cena oferty ocenianej 

 
Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy. 
3.1.1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 300 punktów – co stanowi 60% 
wszelkich możliwych punktów do zdobycia.   
                                                                                                                           
3.2. Zasady oceny kryterium „Parametry punktowane”   
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3.2.1. Kryterium „Parametry punktowane” będzie rozpatrywany na podstawie złożonej 
oferty (Załącznik nr 7 do SIWZ – wymagane parametry techniczne). 
3.2.3.Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 200 punktów – co stanowi 40% 
wszelkich możliwych punktów do zdobycia.   
 
3.3. Całkowita ocena punktowa oferty będzie wynikała z sumy punktów, jakie otrzyma 
oferta za poszczególne kryteria zgodnie z poniższym wzorem: 
 
Pn = C + P.p. 
gdzie:  
Pn – łączna liczba punktów oferty ocenianej. 
  n –  numer oferty 
C   – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”. 
P.p – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Parametry punktowane” 
 
4. Liczba uzyskanych punktów będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
5. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, 
którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 
 
XIV. Wybór oferty najkorzystniejszej, zawiadomienie  Wykonawców o wyniku 
postepowania oraz informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie 
zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszym SIWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje 
wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                   
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 



Oznaczenie sprawy: 08/ZP/SPMZOZ/2019 
  

 12 

7) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 2.1) oraz 2.5)-7) na 
stronie internetowej www.przychodnia-floris.pl 
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,  Zamawiający  
na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
6. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie                       
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 
zawartych w ofercie. 
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania 
umowy na warunkach określonych we Projekcie umowy zawartym w zał. Nr 5 do SIWZ. 
8. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego: 
1). zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  
2). mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej,  
3). jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach                              
o dostępie do informacji publicznej,  
4). zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie,  
5). podlega unieważnieniu:  

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone wart. 146 ustawy Pzp,  
b) zgodnie z treścią art. 140 ustawy Pzp w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 
Pzp.  

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
10. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego     
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób,  z zastrzeżeniem art. 94 ust 2 pkt 1a) ustawy Pzp. 
11. 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 ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 
XV. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści 
zawieranej umowy.  
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 5 do 
niniejszej SIWZ.  
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 
1. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 – Prawo zamówień publicznych. 
 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę; 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  
6. Odwołanie należy wnieść w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 
7. 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 się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy 
przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 
XVIII. Postanowienia ko ńcowe 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1896 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny. 
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3. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych                         
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych (zwanego dalej RODO), Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
przetwarzania danych osobowych Wykonawców przesyłających oferty handlowe, 
informacje o produktach lub usługach w celu prowadzonego postępowania 
zakupowego, a dane zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert 
Wykonawcy do celów realizacji zamówienia.  

 
XIX. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1, 
2. Wzór oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu – 
załącznik nr 2, 
3. Wzór oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik 
nr 3, 
4. Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 
załącznik nr 4, 
5. Wzór umowy – załącznik nr 5, 
6. Wzór oświadczenia, że oferowane urządzenie zostało dopuszczone do obrotu                      
i stosowania na terytorium RP – załącznik nr 6. 
7. Tabela parametrów wymaganych – załącznik nr 7. 
8. Materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia - ( Dział VI – F2 ) 
 
 
 
Bochnia, dnia 11 września  2019 r.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


