Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 214.000 euro pod nazwą:
Przedmiot zamówienia:
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem tomografu komputerowego oraz skanera
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„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”.
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Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa
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9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
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Ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
Tel. 18, 35-53-317, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: szpitalgorlice/epuap
Poczta elektroniczna: bzp@szpital.gorlice.pl
Adres strony internetowej: www.szpital.gorlice.pl
Rodzaj Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

I.

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, aktami wykonawczymi do ustawy Pzp oraz niniejszą
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub
specyfikacją.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów
wykonawczych do ustawy PZP
Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że:
1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust.1 uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
II.
Opis przedmiotu zamówienia: CPV - 33110000-4.
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem tomografu
komputerowego oraz skanera do aparatu RTG związana z realizacją projektu pn. „Małopolska

Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi
Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń medycznych:
Zadanie nr 1. Tomograf komputerowy – 1 szt. CPV – 33115000-9 - Urządzenia do tomografii. TK
minimum 64 rzędowy.. Zadanie obejmuje dostawę aparatu, montaż urządzenia, wykonanie testów
dopuszczających oraz zaprojektowanie wykonanie robót adaptacyjno-budowlanych związanych z
dostosowaniem pomieszczeń do wymogów aparatu. Szczegółowy opis aparatu oraz gwarancji i serwisu
zawierają załączniki do SIWZ nr 6A, 6B. Opis prac adaptacyjnych zawierają załączniki nr 8, 9,10.
Zadanie nr 2. Skaner do aparatu RTG - 1 szt. CPV 33111000-1 - Aparatura rentgenowska.
Warunki dostawy: Oferowany sprzęt i aparaty zawarte w zadaniach nr 1, 2 muszą posiadać odpowiednio
dokumenty dopuszczające do stosowania przy udzielaniu świadczeń medycznych na terenie RP.
1. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe, normy – jeżeli występują w opisie),
mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy
czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o nie gorszych parametrach w zakresie
sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych
oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Nie dotyczy
b) Nie dotyczy
III.

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie:
Zadanie nr 1 do 2 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, w tym dostawa tomografu do 3 tygodni, po
dostarczeniu Wykonawca dokona montażu urządzenia wraz z przystosowaniem pomieszczeń, oraz
uruchomi urządzenie. Zamawiający przewiduje możliwość płatności w częściach w następujący sposób”:
I rata po dostarczeniu aparatu, II rata – za wykonanie adaptacji pomieszczeń i montaż urządzenia.
Zadanie nr 2 do 4 tygodni licząc od daty zawarcia umowy, w tym dostawa skanera do 3 tygodni, po
dostarczeniu Wykonawca dokona montażu urządzenia, uruchomi urządzenie, oraz przeszkoli
pracowników w zakresie bieżącej obsługi aparatu.
IV.
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Liczba części: 2. Wykonawca ma
prawo złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
V.

Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art.
134 ust. 6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień.
VI.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:

1. 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 warunku;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku;
3) zdolności technicznej lub zawodowej- zamawiający nie stawia warunku;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także
czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do
wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez
Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
4. W rozdziale IX siwz dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do
wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od
Wykonawcy.
5. 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.
6. 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.
7. 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, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
8. 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.
9. 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.
10. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6 musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez
podmiot trzeci.
IX.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu:
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy przedłożyć oświadczenie
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) według załącznika 2 do siwz. JEDZ
należy przesłać wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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podmiotów
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podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu

elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi
1

bezpieczeństwa określone w ustawie.

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca
złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub
upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) wskazane w rozdziale IX ust. 1
niniejszej siwz, dotyczące tych podmiotów jak również przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w ustępie 4 pkt 1–9 niniejszego rozdziału.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, 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 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;
3) 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;
4) 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;
5) oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 – JEDZ jeżeli wykonawca nie dołączył załącznika do
oferty lub dołączył załącznik z błędami istotnymi dla przebiegu postępowania.

4.

5.

6.

7.

8.

6) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; 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 – według załącznika nr 3 do
siwz;/ jeżeli wykonawca nie przesłał w/w oświadczenia po publikacji zestawienia ofert na stronie
internetowej szpitala/
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 4:
a) pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5
pkt 5 i 6 ustawy Pzp. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
b) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty muszą być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego
rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te muszą zostać
wystawione z zachowaniem terminów wskazanych dla dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego
rozdziału.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w ustępie 5 lit. A niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ustępie 5 lit. a niniejszego
rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty wymienione
w niniejszym ustępie muszą zostać wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania
ofert.
Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku
Wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących
wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 13 lit. c niniejszej siwz) lub przed
zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.

9. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub
oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych
dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi
być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub
notariusza.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz Wykonawcy mogą
składać:
a) Oświadczenia, o których mowa w niniejszej siwz dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
b) Dokumenty, o których mowa niniejszej siwz, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zastrzeżeniem ust. 18 rozdz. IX.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej siwz, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 4 siwz, 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 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114
oraz z 2016 r. poz. 352).
16. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie 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.
17. Celem potwierdzenia że oferowane wyroby spełniają wymagane przez zamawiającego parametry
techniczne wymagane i oceniane Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty wypełnione
i podpisane załączniki do SIWZ zawierające wykaz parametrów wymaganych i ocenianych
odpowiednio dla poszczególnych zadań.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów wymagalnych
i ocenianych przez oferowane wyroby medyczne: karty techniczne wyrobów, foldery, certyfikaty,
deklaracje zgodności.

X.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
porozumiewać się będą:
- elektronicznie – adres poczty elektronicznej zamawiającego: morylrafal@szpital.gorlice.pl
3. Zamawiający przewiduje formę elektroniczną w zakresie:
a) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia;
b) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania
przez Zamawiającego; pytania przesyłane zamawiającemu winny zawierać plik z ich wersją
edytowalną.
c) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach
postępowania.
4. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Jan Przybycień – Kierownik Sekcji
Umów, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, Tel. 18 3553317, w godzinach pracy Zamawiającego tj.
7.00 – 14.30. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania będzie
otwierana i odczytana w następnym dniu roboczym.
6. Oferty w postępowaniu mogą być składanie tylko w formie elektronicznej, zamawiający nie
przewiduje możliwości składania ofert w formie pisemnej. Oferty oraz dokumenty stanowiące
załączniki do ofert, oświadczenia Wykonawców w postępowaniu mogą być składanie tylko
w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w sposób
określony w załączonej instrukcji, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego winny być przesłane elektronicznie pocztą
elektroniczną na adres mailowy morylrafal@szpital.gorlice.pl w formie oryginału lub
elektronicznie potwierdzonej kopii. Zamawiający nie przewiduje przesyłania dokumentów
w formie papierowej.
XI.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 7.200,00
złotych z zastosowaniem podziału na zadania:
Zadanie nr 1. Tomograf komputerowy – 1 szt. – 20 000,00 zł.
Zadanie nr 2. Skaner do aparatu RTG - 1 szt. - 3 000,00 zł.
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na konto Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska w Nowym Sączu, nr konta 80 1540
1115 2013 6094 3533 0001
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie
pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty
oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie
od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie
gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności,
o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja musi być dołączona w formie elektronicznie
podpisanego oryginału, nie może to być kopia elektroniczna potwierdzona za zgodność z oryginałem.
W przypadku wniesienia wadium gotówkowego należy do oferty dołączyć dokument przelewu w wersji
elektronicznej.
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zastrzeżeniem rozdziału IX ust. 18 siwz przy użyciu formularza
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty
i załączniki wymagane zapisami niniejszej siwz.
3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
w obrocie gospodarczym. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku.
5.

Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

przez

osoby

upoważnione

6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na komputerze. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
7.

Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione
i oświadczenia wymienione w rozdziale IX niniejszej siwz.

wszystkie dokumenty,

załączniki

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami
10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz.
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane
w prawym górnym rogu.
a. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny być parafowane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
b. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści
Wykonawcą wspólnym powinny spełniać następujące wymagania:
a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika,
- do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa
b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano
w rozdziale IX siwz;

c)

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać
dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem przedmiot zamówienia,
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub
gwarancji;
d) warunki określone przez Zamawiającego w siwz powinny być spełnione przez Wykonawców
wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców
odpowiada za spełnienie, jakich warunków;
e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest
przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do
pełnomocnika;
f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania;
c.

XIV.

Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211),
jeśli Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one
udostępnione.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platforma ePUAP w sposób określony w instrukcji, w terminie do
16.12.2020 r. do godziny 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi: dnia 16.12.2020 r. w Biurze Zamówień Publicznych o godz. 09.30. Wszelkie
zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy
aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.
XV.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Łączna cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), na
formularzu (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie
zamówienia z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku
z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
3. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno- prawne
z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie
w czasie dostaw , ewentualnych innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie
przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. 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. Powyższe dotyczy również
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.
5. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego
Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu

dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby
obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XVI.

Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiającym a Wykonawcą:

między

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Oferty w zadaniu nr 1 oceniana będą według kryterium:
1. Cena – 60 %

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

ofertowa wartość minimalna
Wartość punktowa oferty = ----------------------------------------- x 60.
ofertowa wartość badanej oferty
(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.
2.Parametry techniczne aparatu – 20% Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:
ilość pkt. wg parametrów podanych w załączniku nr 6A x 20%.
3.Warunki gwarancji i serwisu – 20%. Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:
ilość pkt. wg parametrów podanych w załączniku nr 6B x 20%.
Oferty w zadaniu nr 2 oceniana będą według kryterium:
1.Cena – 60 %

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

ofertowa wartość minimalna
Wartość punktowa oferty = ----------------------------------------- x 60.
ofertowa wartość badanej oferty
(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.
2.Warunki gwarancji – 40%. Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru: ilość
pkt. wg parametrów podanych w załączniku nr 7 x 40%.
Wybrana zostanie oferta Wykonawcy która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach nr 1 i
2, 3 odpowiednio dla poszczególnych zadań.
W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na
wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony
z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz
z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia stosownych dokumentów.
3.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem
kryteriów oceny ofert.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące serwisu
gwarancyjnego urządzeń, oraz adresy autoryzowanych serwisantów na terenie RP.
3. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną
i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze
w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.
4.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach:

1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą
nastąpić w następujących przypadkach, gdy:
a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
b) wystąpią
przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”)
uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają
prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas
trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o
wystąpieniu ww. przeszkód;
c)
nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie
przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących
przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej siwz.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania
aneksu.
3. Gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w takim przypadku umowa nie uleganie
zmianie w zakresie wysokości ceny netto.
5.

Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac,
który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w
ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie
realizowane będzie bez udziału podwykonawców.
6.

Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Zamawiający nie prowadzi postępowania
w celu zawarcia umowy ramowej.

7.

Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający
przewiduje aukcję elektroniczną:

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i
złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji określonej w
Art. 93 ust.4. / W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty/.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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..
6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; informacje dotyczące aukcji
elektronicznej; wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot; informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej:
1)

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje porozumiewanie się drogą elektroniczną,
w zakresie określonym w siwz, adres poczty elektronicznej: morylrafal@szpital.gorlice.pl
Jednocześnie publikując przesłane informacje na stronie internetowej www.szpital.gorlice.pl

2)

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

3)

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4)

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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