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I. Zamawiający: 
 

Adres siedziby oraz korespondencyjny: 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 
32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 
tel. / fax (33) 844-42-95 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 07:30 do 14:35 

 
II. Tryb postępowania, informacje o procedurze oraz nr sprawy: 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Pzp/ustawą”. 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące dostaw. 

2. Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ADM-27-01(1)-BT/20 
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta oraz inne dokumenty w postępowaniu składane są 

w języku polskim, chyba że siwz stanowi inaczej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.  
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
10. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (tj.: Dz.U. z 2018r., 
poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz.U. z 2019r., 
poz. 123 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej: 
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie 

pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane elektronicznie będą 
dopuszczane, ale muszą zawierać klauzulę poświadczającą o wysłaniu zapytania lub wniosku w formie 
pisemnej; brak zawarcia niniejszej klauzuli może spowodować uznanie za dzień wpływu zapytania daty jego 
otrzymania na piśmie. W przypadku braku przesłania oświadczenia lub wniosku w formie pisemnej 
zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpoznania zapytania lub wniosku skierowanego 
do niego wyłącznie drogą mailową, z pominięciem drogi pisemnej. Powyższy zapis nie znajduje 
zastosowania wyłącznie w przypadku, gdy Pzp dopuszcza inną niż pisemną formę złożenia oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji; 

2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

3) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (w szczególności oświadczenia składane 
na podstawie art. 25 i art. 25a Pzp); 

4) Oświadczenia (w tym wykazy), o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich 
dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016r, poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem" 
składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, należy złożyć w oryginale; 

5) Oświadczenia, o których mowa w Rozdz. XIII ust. 3 siwz, należy złożyć w oryginale; 
6) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy 

złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność 
z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej i powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem). 

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

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, 

adres: ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu jest: 

Bożena Tyran, e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl , tel.: 338444295; 
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule; 
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.); 

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

6) obowiązek podania danych osobowych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie 
do art. 22 RODO; 

8) każda osoba, której dane udostępniono, posiada: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej 

osoby; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba, 

że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) osobie, której dane udostępniono, nie przysługuje: 

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.   
12. Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia siwz i inne dokumenty oraz oświadczenia 

dotyczące niniejszego postępowania: www.zlaoswiecim.pl  
13. Adres e-mail, pod który należy wysyłać pytania oraz inne oświadczenia i dokumenty składane przez 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: sekretariat@zlaoswiecim.pl  
14. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 

 w sprawach merytorycznych:  
 Dyrektor ZLA Pan Wojciech Wokulski, tel.33/844-42-95;  
 e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl  /  dyrektor@zlaoswiecim.pl   
 w sprawach proceduralnych:  
 Paweł Saratowicz, tel. 502-625-532; e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl 

 
III. Tryb udzielania wyjaśnień: 
 

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wskazanych przez 
siebie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „siwz”). 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali siwz, bez ujawniania 
źródła wniosku o wyjaśnienia, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa ustalonego w Rozdz. VIII siwz terminu składania ofert; w takim 
wypadku zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W przypadku 
udostępnienia siwz na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl treść wniosków o wyjaśnienia treści siwz oraz 
treść stosownych odpowiedzi będzie umieszczana na tej stronie. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści dokumentów 
składających się na warunki uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu, pod warunkiem, że zmiana taka 
nastąpi przed upływem terminu do składania ofert. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana staje się 
wiążącą częścią składową warunków uczestnictwa i jest niezwłocznie doręczana wszystkim wykonawcom, 
którzy pobrali siwz. W przypadku udostępnienia siwz na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl treść 
modyfikacji będzie umieszczana na tej stronie.  

 W przypadku, gdy dokonana zmiana prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia, stosowane będą zasady 
określone w ust. 4. 

 W przypadku, gdy dokonana zmiana nie będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia, stosowane będą zasady 
przewidziane w art. 38 ust. 6 Pzp. 

4. W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w dokumentacji ofertowej wyjaśnień lub zmian, o których 
mowa w ust. 2 i 3, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert; o przedłużeniu terminu składania ofert 



Strona 3 z 16 
 

 

zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy pobrali siwz w formie pisemnej. W przypadku udostępnienia 
siwz na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl informacja o przedłużeniu terminu składania ofert będzie 
umieszczana na tej stronie. W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający 
przedłuży termin składania ofert zgodnie z treścią art. 12a Pzp w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne 
dla wprowadzenia niezbędnych zmian w ofertach. 

 
IV. Przedmiot zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art.2 pkt 2 Pzp) wielozadaniowego 
(ogólnodiagnostycznego) aparatu ultrasonograficznego do badań brzusznych, naczyniowych, kardiologicznych, 
położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych, urologicznych oraz badań małych narządów, z pełnym 
osprzętem peryferyjnym umożliwiającym natychmiastowe uruchomienie i stosowanie aparatu USG bez 
dodatkowych zakupów od dnia uruchomienia. 

2. Nazwa zadania: 
Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla ZLA w Oświęcimiu. 

3. Wykonawca gwarantuje, że aparat będący przedmiotem zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, 
materiałowych, wykonawczych i prawnych;  

4. Opis zadania wraz z parametrami technicznymi: 
1) Parametry ogólne: 

a) Aparat stacjonarny, z podstawą jezdną na kołach z możliwością ich blokady; 
b) Liczba niezależnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych min. 4; 
c) Monitor przekątna min. 22” wysokiej rozdzielczości (min. 1900x1000),  
d) Monitor LCD lub OLED, 
e) Regulowane położenie konsoli w pionie (wysokość) i poziomie (obrót); 
f) Ekran pomocniczy dotykowy; 
g) Wbudowana mechaniczna alfanumeryczna klawiatura; 
h) Gniazdo DVI-D i/lub HDMI (do podłączenia zewnętrznego monitora); 
i) Standardowe zasilanie sieciowe (220/240 V / 50 Hz). 

2) Parametry obrazowania: 
a) Minimalny zakres częstotliwości głowic 1,5-15 MHz; 
b) Maksymalna głębokość obrazowania co najmniej 320 mm; 
c) Częstotliwość odświeżania obrazu (dla obrazowania 2D) min. 2200 fps; 
d) Zakres dynamiki obrazowania min. 270 dB; 
e) Zachowana możliwość prezentacji na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D, dopplera kolorowego 

oraz PW dopplera (pulse wave doppler) – tryb triplex; 
f) Zachowana możliwość prezentacji na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D, dopplera kolorowego 

oraz CW dopplera (continuous wave doppler) – tryb triplex; dot. głowic sektorowych do badania 
głęboko położonych struktur; 

3) Tryby obrazowania: 
a) 2D; 

 automatyczna optymalizacja obrazu w zależności od jego treści przy pomocy jednego przycisku 
b) 2D+M; 
c) Tryb M-Mode (motion mode); 
d) M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym; 
e) Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz na twardym dysku 

urządzenia; 
f) M-mode „krzywoliniowy” na pętli 2D; 
g) Kolor M-mode; 
h) Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D), maksymalna mierzona prędkość przepływu przy 

zerowym kącie min. 8 m/s; 
i) Możliwość regulacji linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum; 
j) Regulacja wielkości bramki (zakres min. 1-15 mm); 
k) Kolor Doppler, maksymalna prędkość przepływu min. 3 m/s; 
l) Obrazowanie przepływów krwi w technologii 2D eliminujące ograniczenia kierunku i czułości; 
m) Power doppler z oznaczeniem kierunku przepływu; 
n) Funkcje postprocessingu na obrazach z archiwum (dla wszystkich trybów pracy). 

4) Głowica Convex: 
a) Głowica o częstotliwościach obrazowania w zakresie 1,5-6,0 MHz, możliwość wyboru częstotliwości 

przez operatora; 
b) Pole obrazowania min. 70˚; 
c) Obrazowanie w technice 2-ej harmonicznej; 
d) Liczba kryształów w głowicy - min. 190; 
e) Możliwość rozbudowy dla oferowanej głowicy o badanie ilościowe i jakościowe SWE (Shear Wave). 
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5) Głowica liniowa matrycowa: 
a) Głowica o częstotliwościach obrazowania w zakresie 4,0-15,0 MHz, możliwość wyboru częstotliwości 

przez operatora; 
b) Pole obrazowania 45-55 mm; 
c) Obrazowanie w technice 2-ej harmonicznej; 
d) Liczba kryształów w głowicy - min. 1000. 

6) Głowica convex endokawitarna: 
a) Głowica o częstotliwościach obrazowania w zakresie 4,0-9,0 MHz, możliwość wyboru częstotliwości 

przez operatora; 
b) Pole obrazowania min. 140˚; 
c) Obrazowanie w technice 2-ej harmonicznej; 
d) Liczba kryształów w głowicy (łącznie) - min. 190. 

7) Oprogramowanie pomiarowe: 
a) Dane ogólne: odległości, powierzchnia, objętość, procent zwężenia, itp.; 
b) Pomiary kardiologiczne dla dzieci dorosłych; 
c) Pomiary naczyniowe. 

8) Archiwizacja: 
a) Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D: min. 10 000 obrazów; 
b) Pojemność pamięci CINE dla trybu doppler kolor: min. 2000 obrazów; 
c) Pojemność pamięci CINE dla trybu M (motion): min. 200 s; 
d) Urządzenie wyposażone w wewnętrzny twardy dysk o poj. min. 250 GB umożliwiający archiwizację 

raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych; 
e) Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na nośnikach ze złączem USB w formatach jpeg, avi, 

mpeg, DICOM; 
f) Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu; 
g) Interfejs sieciowy DICOM 3.0. 

 
5. Inne wymagania techniczne i eksploatacyjne: 

Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom prawnym określonym w stosownych ustawach oraz 
aktach wykonawczych do tych ustaw w zakresie, w jakim im podlega, w szczególności ustawie o wyrobach 
medycznych (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 186 ze zm.), a także aktach wykonawczych do tych ustaw, 
w szczególności:  
1) Wyroby medyczne objęte dostawą winny być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej/do obrotu w UE przez rynek polski zgodnie z obowiązującym systemem prawnym, oraz oznaczone 
znakiem CE (zgodnie z przepisami prawa).  

2) Dla każdego z wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia wymaga się dostarczenia 
instrukcji używania lub innego dokumentu potwierdzającego wymagania techniczno-eksploatacyjne 
wyspecyfikowane przez Zamawiającego oraz określającego przewidywane zastosowanie wyrobu zgodne 
z oczekiwaniami Zamawiającego.  
 

V. Warunki realizacji: 
 

1. Spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w siwz. 
2. Sporządzenie i obustronne podpisanie protokołu odbioru dostawy obowiązującego u Zamawiającego. 
3. Przekazanie w dniu odbioru dokumentu/ów określającego warunki serwisowania gwarancyjnego oferowanego 

urządzenia, wskazującego lub zawierającego punkt/punkty serwisowe, okres gwarancji, terminy usunięcia 
stwierdzonych wad i usterek, a także wskazującego całość świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego oraz 
warunki odpowiedzialności gwaranta. Jeśli warunków nie określają zapisy umowy mające pierwszeństwo przed 
zapisami gwarancji, dokument gwarancyjny powinien w swojej treści potwierdzać lub zawierać zobowiązanie 
gwaranta do respektowania zapisów dotyczących warunków gwarancji określonych zapisami oferty złożonej 
przez niego jako wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 
1) Wykonawca udzieli na przedmiot dostawy min. 24-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia 

udokumentowanego odbioru urządzenia; 
2) W ramach gwarancji Wykonawca gwarantował będzie podjęcie naprawy przez serwis najpóźniej 5 dni 

roboczych licząc od dnia zgłoszenia usterki; 
3) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiąże się do usunięcia usterek i dokonania napraw 

przywracających pełną funkcjonalność urządzenia najpóźniej do 10-ciu dni roboczych licząc od dnia 
rozpoczęcia naprawy. W przypadku przekroczenia tego terminu Wykonawca zobowiązany będzie 
do dostarczenia aparatu zastępczego o porównywalnych parametrach i pozostawienia go Zamawiającemu 
do nieodpłatnego użytku przez okres trwania naprawy przedmiotu dostawy. Postanowienia niniejszego 
punktu nie uchybiają przepisom prawnym dotyczącym wad przedmiotu sprzedaży. 

4) Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne przedmiotu dostawy w ilości 
nie mniejszej niż 1 raz na rok. Po każdym przeglądzie gwarancyjnym Wykonawca wystawia świadectwo 
sprawności urządzenia na każde wezwanie Zamawiającego; 
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5) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu po upływie terminu gwarancji wszelkich 
kodów serwisowych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej przedmiotu zamówienia niezbędnej 
dla przeprowadzenia napraw sprzętu, jeśli nie stanowią one tajemnicy producenta. 

4. Przekazanie w dniu odbioru instrukcji obsługi aparatu w języku polskim. 
5. Przekazanie w dniu odbioru dokumentów potwierdzających, że oferowane urządzenie posiada dopuszczenie 

do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. 
6. Wymóg awizowania przez Wykonawcę ścisłego terminu dostawy (dzień i przybliżona godzina). Zamawiający 

zapewnia dokonanie odbioru dostawy w godzinach 800 – 1400 w dni robocze. Uchybienie temu terminowi 
dziennemu traktowane będzie jako opóźnienie dostawy. Odbiór urządzenia będzie możliwy w innych godzinach 
niż 800 – 1400 wyłącznie, gdy strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru. 

 
VI. Warunki odbioru: 

 

1. Przedmiot dostawy będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w Rozdz. IV siwz.  

2. Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie głównej Zamawiającego, tj. w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1, 
chyba że strony uzgodnią inne miejsce odbioru. 

3. Odbiór przedmiotu dostawy dokonany będzie po stronie Zamawiającego wyłącznie przez osoby do tego 
wyznaczone. 

4. Potwierdzeniem skutecznego odbioru będzie obustronne podpisanie protokołu odbioru. 

5. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie próbnego uruchomienia aparatu oraz 
przeprowadzenie prób technicznych urządzenia. Dostawa obejmuje stricte dostawę (dostarczenie sprzętu 
do miejsca odbioru) wraz z uruchomieniem, próbami technicznymi i szkoleniem operatorów z obsługi 
urządzenia – do 6 osób. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w dniu odbioru: 

1) Świadectwo zgodności CE urządzenia, 
2) Instrukcję obsługi w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, 
3) Dokument gwarancyjny zgodnie z wymaganiami siwz, 
4) Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie 

z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (dop. do wglądu). 
 

VII. Dodatkowe informacje: 
 

1. Wspólny Słownik Zamówień: 
33112200-0 – aparaty ultrasonograficzne 

2. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wyroby/produkty równoważne opisywanym. 
Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej siwz w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest 
za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów 
technicznych, w szczególności poprzez wskazanie znaków towarowych, pochodzenia, nazw własnych, 
numerów katalogowych, oznaczeń producenta, wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe, 
określające minimalne wymagane dla danego materiału/urządzenia/technologii parametry jakościowo-
użytkowe. Zamawiający dopuszcza wówczas rozwiązanie przynajmniej równoważne z opisywanym. 
 

VIII. Terminy: 
 

1. Termin realizacji zadania: 
 Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 

80 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać we wskazanej w pkt 1 niniejszej siwz siedzibie Zamawiającego (pok. 119) do dnia: 
27.04.2020r. do godz. 12:00. 

3. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
4. Termin otwarcia ofert: 
 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.04.2020r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego. 

 
 

IX. Warunki płatności: 
 

1. Zamawiający ureguluje należności przelewem ze swojego konta w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania 
faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

2. Faktura może zostać wystawiona wyłącznie po przeprowadzeniu kompleksowego odbioru popartego analizą 
zgodności wykonania zamówienia z warunkami technicznymi określonymi w dokumentacji technicznej, 
zakończonego podpisaniem protokołu odbioru oraz po przeszkoleniu wyznaczonych do obsługi aparatu 
pracowników Zamawiającego, zgodnie z Rozdz. VI ust. 5 siwz. 
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X. Wadium: 
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
 

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XII. Udział podwykonawców oraz udostępnianie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej: 
 

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia z uwagi na jego specyfikę 
i strategiczny charakter. Zamawiający zwraca uwagę, iż udostępnienie osób zdolnych do wykonania zamówienia 
oraz udostępnienie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń nie implikuje bezwzględnie 
konieczności zawiązania prawnego stosunku podwykonawstwa. 

 
XIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz 
art. 24 ust.5 pkt 1) ustawy, natomiast odnośnie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy 
występujący wspólnie muszą łącznie spełniać wymagane przez Zamawiającego warunki dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia stanowiące załącznik 
nr 2 i 3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców oddzielnie. 

5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wyboru ich oferty (jeśli wymagane), 
a w przypadku zawarcia umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej wykonanie. 

 
XIV. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów – zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań.  
3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać się 
wykonaniem dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu 
niniejszego zamówienia:  
Celem wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga, aby wykonawcy 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 
3 dostawy aparatu ultrasonograficznego o wartości min. 150 tys. zł brutto za sztukę. Dla potwierdzenia 
prawdziwości danych zawartych w wykazie wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostawy.  
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu 
o założenia Pzp zgodnie z dyspozycją Zamawiającego: 
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1) ustawy. 
2) Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
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3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14. 16-20 oraz ust.5 ustawy Pzp, 
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. Regulacji, o której mowa 
w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające 
przedstawione dowody. 

4) Wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania (art.24 ust.1 pkt 19) 
podlega wykluczeniu z postępowania. Zamawiający powiadomi wykonawcę o wystąpieniu przesłanek 
wykluczenia, jednocześnie występując do niego o przedłożenie dowodów, że jego ewentualny udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji, wskazując mu w tym celu 
stosowny termin. Jeśli wezwany wykonawca przedłoży wymagane dowody, a zamawiający uzna te dowody 
za wystarczające, może odstąpić od wykluczenia. 

5) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. 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, na zasadach określonych poniżej: 
1) 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 (propozycja takiego zobowiązania stanowi załącznik nr 5 
do siwz). 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, co wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w treści zał. nr 4 do siwz lub innego dokumentu składanego na podstawie art. 22a ust.2 Pzp. 

4) 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. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotów, które 
zobowiązały się do udostępnienia zasobów nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec któregokolwiek z tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2. 
 

5. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 24aa Pzp, dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
 

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą „spełnia/nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w niniejszej siwz.  

 
XV. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw 

wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 

DOKUMENTY SKŁADANE W FORMIE PISEMNEJ WRAZ Z OFERTĄ 
 

1. Wypełniony formularz ofertowy – według zał. nr 1 do siwz; 
2. Wypełniony dokument Szczegółowy Opis Techniczny Przedmiotu Zamówienia – według zał. nr 2 do siwz; 
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu (zał. nr 3 do siwz); 
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4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do siwz); 

5. Inne dokumenty, pełnomocnictwa lub zobowiązania wymagane fakultatywnie lub warunkowo przez 
zamawiającego (np. w Rozdziale XIII ust. 3 i 4 lub Rozdziale XIV ust. 4 pkt 1 siwz). 

 
DOKUMENTY SKŁADANE W FORMIE PISEMNEJ CELEM POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU, SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Celem potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu z uwagi 
na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami 
biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z treścią zał. nr 7 do siwz. Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
 
DOKUMENTY SKŁADANE W FORMIE PISEMNEJ CELEM POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU, SKŁADANE 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom zamawiający 
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni aktualnych 
na dzień złożenia: 
1. Dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
Nie wymagane 

2. Dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Nie wymagane 

3. Dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykaz dostaw zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w Rozdz. XIV ust.2 pkt 3 siwz, 
wg zał. nr 6 do siwz. 

Celem potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamawiający 
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni aktualnych 
na dzień złożenia: 
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków 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 lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Zastosowanie znajdują zapisy § 7 ust. 2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. 
poz. 1126 ze zm.). 

2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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 lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem 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 
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
Zastosowanie znajdują zapisy § 7 ust. 2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. 
poz. 1126 ze zm.). 

3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem 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 lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
Zastosowanie znajdują zapisy § 7 ust. 2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. 
poz. 1126 ze zm.). 

 

W przypadku składania oferty wspólnie zaświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; w przypadku składania oferty przez 
spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne 
na spółkę.  
 
DOKUMENTY SKŁADANE W FORMIE PISEMNEJ CELEM POTWIERDZENIA ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 
SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
Nie wymagane 

 
XVI. Pozostałe informacje odnośnie oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy 

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu: 

 

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu najpóźniej w dniu 
udzielenia zamówienia umowy regulującej ich współpracę i wskazującej prawa i obowiązki każdego z nich. 
Przedłożenie tego dokumentu stanowi warunek podpisania umowy o udzielenie zamówienia! Przedkładana 
umowa winna zawierać w sposób niebudzący wątpliwości zapisy dotyczące zasad reprezentacji w ramach 
zawiązanej współpracy podmiotów występujących wspólnie (pełnomocnictwa; sposób reprezentacji podmiotów 
występujących wspólnie w trakcie realizacji zamówienia), zasady odpowiedzialności (w szczególności zasady 
odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia wg art. 369 k.c.) 
oraz czas trwania umowy. 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Za brak dokumentu zamawiający uznawał będzie w szczególności jego 
złożenie w niewłaściwy sposób lub w niewłaściwej formie (np. nie potwierdzenie kserokopii za zgodność 
z oryginałem, poprawki nieparafowane przez podpisującego ofertę, bezprawne lub niepełne pełnomocnictwo 
etc.). 

4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz. 700 ze zm.). W przypadku 
wskazania przez wykonawcę dostępności w formie elektronicznej oświadczeń lub dokumentów wymaganych 
w postępowaniu (w szczególności internetowe repozytorium zaświadczeń e-Certis) wykonawca wskaże 
adres/adresy internetowe ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych. 

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może 
żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

 
 

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz. 
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w postaci druku 

maszynowego, komputerowego lub nieścieralnym atramentem; zamawiający nie przewiduje możliwości 
składania ofert w formie elektronicznej. Dokumenty złożone w języku obcym będą respektowane wyłącznie, 
jeśli wraz z nimi wykonawca złoży ich tłumaczenie na język polski. 

3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na przygotowanych i udostępnionych drukach załączników 
lub w oparciu o zawartą w nich treść, stanowiącą integralną część niniejszej siwz. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawowych. 

5. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do oferty mogą być dostarczone w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez podmioty wskazane w ust. 4. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, w którym 
Wykonawca zamierza korzystać z zasobów udostępnionych mu przez inny podmiot, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

7. Należy unikać pojęć, w przypadku których wykładnia językowa prowadzi do rozbieżności w interpretacji.               
W razie braku precyzyjnego ich zdefiniowania zastrzega się przyjęcie znaczenia zgodnego z szeroko 
pojmowanym interesem zamawiającego. 

8. Zalecane jest, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i spięte. 
9. Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik konieczne jest załączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa lub 

jego kopii notarialnie potwierdzonej. Umocowanie do działania w cudzym imieniu oparte na oświadczeniu 
reprezentowanego powinno czynić zadość wymaganiom dotyczącym jego formy przewidzianym w odrębnych 
przepisach prawa, ze wskazaniem rodzaju pełnomocnictwa i jego zakresu. 

10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
11. Wszelkie zamieszczone w ofercie poprawki pod rygorem odrzucenia oferty muszą być naniesione w sposób 

czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 

że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o ich dokonaniu przed upływem terminu składania ofert. 
Zawiadomienie to musi czynić zadość postanowieniom ust. 15 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

13. Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych i wariantowych. 
14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem pisemnego powiadomienia 

zamawiającego o wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie to winno zostać doręczone 
w sposób odpowiadający postanowieniom ust. 16, z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. 

15. Zarówno w przypadku doręczenia oferty w drodze przesyłki pocztowej, kurierskiej, lub osobiście w siedzibie 
zamawiającego koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 

 
 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego; 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 
Przetarg nieograniczony:  

 

DOSTAWA APARATU USG 2020 
 

nie otwierać przed dniem 27.04.2020r.  godz. 13.00 
 
 
 

Koperta powinna zawierać nazwę i siedzibę wykonawcy umożliwiając odesłanie oferty złożonej po terminie 
 

 

16. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie zwracane 
wykonawcom, a w przypadku braku możliwości zwrotu będą odsyłane do nadawcy bez otwierania. 

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
18. Z zastrzeżeniem zapisów Rozdz. XXVI siwz z tytułu odrzucenia przez zamawiającego oferty wykonawcy 

nie przysługuje mu przeciwko zamawiającemu żadne roszczenie. 
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XVIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów: 
 
 

Kryterium oceny ofert Waga Sposób dokonywania oceny ofert 

Cena ofertowa 90 % (max 90/100 pkt) 
Według wzoru 

określonego w Rozdz. XIX siwz 

Termin dostawy 10 % (max 10/100 pkt) 
Według systemu punktowania  

określonego w Rozdz. XIX siwz 
 

2. Sposób punktowania: uzyskane punkty w każdym z kryteriów będą sumowane: 
Cena ofertowa (C) + Termin dostawy (T) = max 100 pkt 

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. 
4. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik sumowania wielkości punktowych w każdym z kryteriów 
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

5. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania. 
6. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów. 
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli wymagane), 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 Pzp. 

 
XIX. Sposób oceny ofert: 
 
 

1. Kryterium: cena ofertowa 
1) Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie 

przedmiotu zamówienia. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe, jakie będą 
niezbędne do zrealizowania zamówienia bez wad fizycznych i prawnych oraz wliczyć je w cenę ofertową 
(dotyczy np. kosztów przeprowadzenia szkolenia lub kosztów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 
do przeprowadzenia prób technicznych). Cena oferty musi być podana w złotych polskich. Rozliczenia 
pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

2) Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

3) Cena ofertowa brutto będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegała żadnym dalszym 
negocjacjom ani waloryzacji w czasie badania ofert. 

 

Ilość punktów przyznana dla kryterium „cena ofertowa” będzie obliczona na podstawie stosunku najniższej 
zaoferowanej ceny ofertowej do badanej ceny ofertowej, wg wzoru: 
 

 

Kryterium ceny ofertowej – wskaźnik Cof  
 
 

n a j n i ższ a  c ena  o fe r t owa  x  1 00  
C o f     =        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ( x   90  % ) 

b ad a na  cen a  o fe r to wa  
 
 
 

2. Kryterium: Termin dostawy 
Według kryterium oceny ofert „termin dostawy” każda oferta podlegająca ocenie otrzyma liczbę punktów 
w zależności od podanego parametru określającego termin dostarczenia przedmiotu dostawy, w następujący 
sposób: 
1) Oferta musi wskazywać w formularzu ofertowym czas realizacji (termin) dostawy w pełnych dniach, przy 

czym Zamawiający nie dopuszcza, aby czas realizacji dostawy przekraczał 80 dni od dnia zawarcia umowy. 
Niespełnienie powyższego warunku, w szczególności wskazanie w formularzu ofertowym dłuższego niż 80 
dni czasu realizacji dostawy (np. 81 dni lub więcej), skutkować będzie odrzuceniem oferty. Termin dostawy 
wskazany w formularzu ofertowym będzie traktowany jako ostateczny i nie będzie podlegał żadnym 
dalszym negocjacjom w czasie badania ofert.  

2) Jako czas realizacji dostawy należy rozumieć dostarczenie aparatu do siedziby Zamawiającego wskazanej 
w Rozdz. VI jako miejsce odbioru oraz zachowanie gotowości do odbioru, w tym umożliwienie rozpoczęcia 
prób technicznych urządzenia oraz umożliwienie rozpoczęcia szkolenia obsługi. Zamawiający zastrzega, że 
gotowość do odbioru w dniu odbioru winna być zachowana w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać 
skutecznego odbioru najpóźniej do godziny 14.00 tego dnia. 
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3) System punktowania: 
 

Termin dostawy do 40 dni licząc od zawarcia umowy włącznie 10 pkt 

Termin dostawy od 41 dni do 59 dni licząc od dnia zawarcia umowy 5 pkt 

Termin dostawy od 60 do 80 dni od dnia zawarcia umowy włącznie  0 pkt 
 
 

3. Wynik: 
1) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy (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. 

2) Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania. 
3) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4) 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 ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 
 

XX. Miejsce, termin, tryb otwarcia i oceny ofert: 
 

1. Oferty należy składać we wskazanej w pkt 1 niniejszej specyfikacji siedzibie zamawiającego (pok. 119) do dnia 
27.04.2020r. do godz. 12.00. 

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.04.2020r. godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego (pok. 119). 
3. Komisja Przetargowa przedstawi obecnym firmy (nazwy) wykonawców, którzy złożyli oferty według 

kolejności wpływu ofert. 
4. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie zwracane 

wykonawcom, a w przypadku braku możliwości zwrotu będą odsyłane do nadawcy bez otwierania. 
5. Oferty będą otwierane według kolejności wpływu; po ich otwarciu podane zostaną: imię i nazwisko/nazwa 

(firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest w kolejności otwierana oraz informacje dotyczące 
ceny ofertowej oraz oferowanego terminu dostawy.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający 
prześle mu informacje, o których mowa w ust.5. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny i innych danych zawartych w ofertach istotnych z punktu widzenia kryteriów oceny ofert. 

8. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 
1) Jest niezgodna z ustawą lub nie odpowiada treści niniejszej siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp; 
2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
3) Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie złożył 

w wyznaczonym terminie wymaganych wyjaśnień lub ocena złożonych wyjaśnień potwierdziła fakt 
rażącego zaniżenia ceny;  

4) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
5) Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
6) Zawiera omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, polegające na niezgodności oferty z siwz, 

niepowodujące zmian w treści oferty, na poprawienie których wykonawca się nie zgodził w wymaganym 
ustawowo terminie 3-ech dni od dnia doręczenia mu przez zamawiającego zawiadomienia o poprawieniu 
tych omyłek; 

7) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą; 
8) Przyjęcie tej oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 
9) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 
ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
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wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 
W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej 
o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający obligatoryjnie zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
wyliczenia ceny lub kosztu, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia. W przypadku wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia 
ceny lub kosztu. 

10. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz 
poprawić oczywiste omyłki w treści oferty. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki wyłącznie w granicach 
określonych w art. 87 ust. 2 Pzp. Niezwłocznie po poprawieniu omyłki zamawiający zawiadomi o tym 
wykonawcę, którego ofertę poprawiono (bez ogłoszenia na stronie). W przypadku, gdy wykonawca nie zgadza 
się na poprawienie omyłki niebędącej omyłką pisarską lub rachunkową, zobowiązany jest do złożenia 
stosownego oświadczenia woli w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
W przypadku nie złożenia ww. oświadczenia lub złożenia oświadczenia z uchybieniem terminu zamawiający 
uzna milczącą zgodę wykonawcy, a poprawienie omyłki za prawnie skuteczne, z zastrzeżeniem art. 89 ust.1 
pkt 7 Pzp. 

11. Zamawiający może dokonać zwrotu wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 
przez nich plany, projekty, rysunki, foldery, modele, próbki, wzory lub inne podobne materiały, 
jeżeli nie podlegały otwarciu i zużyciu podczas testowania i nie stanowią istotnego elementu oferty, bez którego 
podlegałaby ona odrzuceniu. Wniosek o zwrot materiałów powinien być złożony do 7 dni od dnia zakończenia 
postępowania, w przeciwnym razie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 

12. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert 
wskazanych w Rozdz. XVIII siwz. 

13. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, 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, a w przypadkach określonych w art. 24 ust. 8 Pzp również 
wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał 
za niewystarczające, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których 
mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
14. Informacje, o których mowa w ust. 13 pkt 1 i 4, zamawiający udostępnia jednocześnie na stronie internetowej 

www.zlaoswiecim.pl . 
15. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zamawiający może dodatkowo określić 

oczekiwania w zakresie terminu, miejsca i trybu podpisania umowy. 
 
XXI. Zawarcie umowy 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku, gdy zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty nie mogło być przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zostało 
przesłane w inny sposób, termin zawarcia umowy zostanie przedłużony do 10 dni. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 
1) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, 
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp 

lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 
odwoławcze. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli wymagane), 
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zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy. W takim przypadku terminy określone w ust.1 nie będą stosowane, na zamawiającym 
nie ciążą również obowiązki publikacyjne określone w Rozdz. XX ust. 14 i 15 siwz. 

 
XXII. Możliwość zmian treści umowy względem treści oferty: 

 

1. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy 
określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. Jeśli ustawa nie stanowi 
inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko 
w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) za zgodą stron, w wyjątkowych sytuacjach, jeśli zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru umowy, 

a ewentualna zmiana wynagrodzenia wykonawcy nie przekracza 10% wartości pierwotnej zamówienia 
(np. dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy, wprowadzenie lub zmiana 
podwykonawcy w zakresie dopuszczonym prawem i siwz, zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany 
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia, zmian stawek składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne mających wpływ na koszty wykonania zamówienia, zmian przedmiotu 
zamówienia spowodowanych koniecznością adaptacji do zmienionych przepisów prawa, wymiana 
elementów przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy jest to korzystne dla celu realizacji zamówienia, 
nie było warunkiem udziału w postępowaniu oraz nie ma wpływu na wysokość ceny oferty); 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki określone w art. 144 
ust.1 pkt 2 Pzp; 

3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, nawet działając 
z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a wprowadzone zmiany nie zmieniają charakteru umowy; 

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy wykonawca w wyniku 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy; 

5) zamawiający przejmuje zobowiązania wykonawcy względem jego podwykonawców, co ex lege oznacza 
zmianę podmiotowości wykonawcy; 

6) zmiana nie jest istotna w rozumieniu art. 144 ust.1e Pzp; 
7) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (w przypadku 
zamówień na usługi lub dostawy), a pierwotny charakter umowy nie ulega zmianie. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust.2 pkt 2 i 3 zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 

4. W przypadku nie możności dokonania zmian zgodnie z zapisami niniejszego punktu lub w przypadku 
wprowadzenia tych zmian w sposób niedozwolony ustawą, zastosowanie znajdują przepisy art. 144 ust. 2 i 3 
Pzp.  

 
 

XXIII. Uprawnienia zamawiającego odnośnie odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy: 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
Wykonawca może wówczas żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy; 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 
na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, 
że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

W każdym z wymienionych wyżej przypadków wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 
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XXIV. Zasada jawności przebiegu postępowania 
 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp wszystkie oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu po zakończeniu postępowania, za wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeśli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 
ogólnie udostępniane. Informacje (dokumenty zawierające te informacje) stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie 
zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. W przypadku, 
gdy wykonawca zastrzega w złożonej ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są 
jawne na podstawie przepisów Pzp (w szczególności w zakresie określonym w art.86 ust.5) lub innych 
przepisów, konsekwencją stwierdzenia przez zamawiającego bezzasadności takiego zastrzeżenia jest 
wyłączenie zakazu ujawniania tych informacji/dokumentów. 

2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia podlega udostępnieniu po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania z tym zastrzeżeniem, że oferty podlegają 
udostępnianiu już od chwili ich otwarcia. Dokumentacja będzie udostępniana wyłącznie na pisemny wniosek; 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu i miejsca udostępnienia dokumentacji - data 
osobistego dostarczenia pisemnego wniosku nie jest datą wiążącą zamawiającego! Po wyznaczeniu terminu 
i miejsca udostępnienia protokołu i/lub załączników zamawiający niezwłocznie wyśle stosowną informację 
wnioskodawcy. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez przesłanie wnioskodawcy kopii dokumentacji 
pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy (zapis ust. 2 zd. 2 stosuje się).  

4. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 
technicznych znacznie utrudnione (np. z uwagi na ilość lub rozmiar dokumentów), zamawiający informuje 
o tym wnioskodawcę wskazując możliwą datę udostępnienia dokumentacji do osobistego wglądu (zapis ust. 2 
stosuje się). 

5. Wszelkie koszty udostępnienia protokołu lub załączników, jeśli występują, pokrywa wnioskodawca. 
6. W zakresie nieuregulowanym w siwz i Pzp zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 

06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 1429). 
 

XXV. Jawność umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

1. Umowy zawarte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowią załącznik do protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia i podlegają udostępnieniu na zasadach przewidzianych w Rozdz. XXIV 
siwz. 

2. Zamawiający udostępnia umowy na wcześniejszy pisemny wniosek zainteresowanego wykonawcy lub innego 
podmiotu. Na wniosek zamawiający odpowiada niezwłocznie, ustalając termin udostępnienia dokumentów. 
Udostępnienie dokumentów odbywać będzie się w siedzibie zamawiającego (Rozdz. I siwz) przy udziale 
upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.  

 
XXVI. Środki odwoławcze: 
 

1. Wszystkim wykonawcom oraz innym osobom, jeśli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

 
 

XXVII. Dodatkowe informacje: 
 

1. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały 
zawarte w projekcie stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej siwz. 

2. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 93 Pzp. 
3. Zamawiający i wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu działają w oparciu o przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) i aktów 
wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz zapisy niniejszej siwz. 
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XXVIII. Lista załączników: 
 

1. Wzór formularza oferty (zał. nr 1), 
2. Szczegółowy Opis Techniczny Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 2), 
3. Wzór oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (zał. nr 3), 
4. Wzór oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu (zał. nr 4), 
5. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zał. nr 5), 
6. Wzór wykazu dostaw (zał. nr 6), 
7. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 7), 
8. Projekt umowy (zał. nr 8). 
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