GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań

F1023 - Adm
Wydanie 1

Strona 1 z 13

SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dz.Z.P.- 13/7/17

Oznaczenie sprawy: PN: 13/17

Zamawiający
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań
tel.: 61 8 419 294, faks: 61 8 419 620
Strona internetowa: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

na dostawę Ambulansu N oraz inkubatora transportowego z wyposażeniem wraz z monitorem

ZATWIERDZAM

z – ca Dyrektora ds. Technicznych
inż. Czesław Walkowiak
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Pieczątka i podpis Dyrektora Szpitala
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SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Rozdział I
ZAMAWIAJĄCY

Nazwa:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu,

Adres:

ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań,

Telefon:

61 8 419 673,

Faks:

61 8 419 620,

Strona www
Godziny pracy:

http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
07:30 – 15.05 od poniedziałku do piątku.
Rozdział II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.

Tryb udzielenia zamówienia

1.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
– Prawo zamówień publicznych.
1.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
1.3 Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na podst. art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu.
2.

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

2.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 oraz z 2016r.
poz. 831, poz. 996 i poz. 1020),
2.2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2254) w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych,
2.4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z
późn. zm.).
2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.).
2.6 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części
2.7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa
medycznego
2.8 ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
2.9 ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
2.10 ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późn. zm.),
2.11 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm)
2.12 Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" bez bliższego
określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, poz. 996 i poz. 1020).
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SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

3.

Oznaczenie postępowania
Postępowanie oznaczone jest jako: PN – 13/17. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w
sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

tej

Rozdział III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.

3.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu typu furgon, ciężarowy z homologacją N2, DMC powyżej
3,5t – ambulansu N oraz inkubatora transportowego z wyposażeniem wraz z monitorem.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Cz. 1 – dostawa pojazdu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Cz. 2 – dostawa inkubatora transportowego z wyposażeniem wraz z monitorem - szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ
Kod według CPV – 34114121-3 – Karetki, 33152000-0 - inkubatory

Rozdział IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: cz. 1 - do 02.10.2017 r.; cz. 2 – do 09.10.2017 r.
Rozdział V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie formułuje minimalnych poziomów zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia.
Rozdział Va
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
1.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1223 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615).

Rozdział VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę wraz z ofertą
1.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
odpowiednio Załącznik Nr 2/2a do SIWZ zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i
warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ
i wzoru umowy, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,
który winien być złożony w formie oryginału.
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SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
1.2 Opis przedmiotu zamówienia wraz z wypełnionym opisem oferowanego pojazdu: odpowiednio
Załącznik Nr 1/1a do SIWZ, stanowiący treść oferty, który winien być złożony w formie oryginału.
1.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:
- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
- ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść
winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla
ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
1.4 Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 aktualne na dzień składania ofert, które stanowi
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.
1.5 Dokumenty wymagane od wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w
pkt 1.4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 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.
Oświadczenia winny być złożone w formie oryginału.
2.

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego przez
wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
2.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni do złożenia następujących
dokumentów:
Dla cz. 1
2.1.1 aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu
typu C) i kompletnego (samochodu ciężarowego), zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów
samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE .
Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji
typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu
kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą
zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o:
- państwie członkowskim wydającym homologację
- numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi
stosowanymi do danej homologacji
- czterocyfrowym numerze porządkowym
- dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie.
oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego
nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN-EN 1789:A1/2011 lub
równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej
konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu.
2.1.2
raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN
1789 lub równoważną dla oferowanej marki i modelu ambulansu (zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.
VII.7 Opisu przedmiotu zamówienia)
2.1.3
schemat zabudowy pojazdu w formie rysunków, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w pkt XI Opisu przedmiotu zamówienia
Dla cz. 2
2.1.4
deklaracja zgodności CE dla oferowanego inkubatora oraz monitora.
Rozdział VII
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SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.

2.
3.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ ( również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych) dla których Prawodawca
przewidział wyłącznie formę pisemną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres : Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego ul. Polna 33, 60-535 Poznań - Dział Zamówień Publicznych.
4.
5.
6.
7.

8.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
winny być kierowane na adres: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl a faksem na nr 61 8419 620.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający
udzieli
wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

w kwestiach formalnych: Justyna Jaworska Pietraszko – Dział Zamówień Publicznych

w kwestiach merytorycznych: Wojciech Bogurski – Dział Eksploatacji, Remontów i Ap. Medycznej
Rozdział VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wysokość i termin wniesienia wadium
1.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
dla cz. 1 – ambulans – 5 000,00 PLN
dla cz. 2 – inkubator transportowy z wyposażeniem oraz monitorem– 3 000,00 PLN
1.1 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma wadium
2.1 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1.1 pieniądzu;
2.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.1.3 gwarancjach bankowych;
2.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r.
poz.1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240 ).
2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji
winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego: CITI
HANDLOWY 07103012470000000087905012.
3.2 W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach (wymienionych w pkt. 2.1.2 – 2.1.5 należy je złożyć
w oryginale w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola
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SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60-535 Poznań - Kancelarii Ogólnej – pokój nr 317 w Budynku D, III
piętro.

Rozdział IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Rozdział X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
1.1
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

2.
2.1
2.2

Wymagania ogólne
Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej
specyfikacji.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie dokumenty zawarte w
kopercie powinny być spięte, wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być
ponumerowane, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i opatrzone pieczątką.
Ewentualne poprawki w tekście oferty winny być naniesione w czytelny sposób, parafowane i
datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie,
oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.
Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby go
składającej.
Opakowanie oferty
Wykonawca umieszcza ofertę w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu.
Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Zamawiającego, oznaczona następująco w zależności na
którą cześć zamówienia Wykonawca składa ofertę:
„Oferta cz. Nr ………- dostawa Ambulansu N/ dostawa inkubatora transportowego z
wyposażeniem ”

Otwierają Osoby wyznaczone do wykonania czynności w postepowaniu
08.06.2017 roku, o godz. 09:30

3. Tajemnica przedsiębiorstwa
3.1 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Nie
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
3.2 Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia informacji jako „tajemnicy przedsiębiorstwa” należy informacje
takie zawrzeć odrębnie od informacji jawnych, tak aby Zamawiający od dnia otwarcia ofert mógł
udostępniać do wglądu części oferty, które są jawne, bez ujawniania treści zastrzeżonej przez Wykonawcę
jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wskazane jest zatem umieszczenie takich informacji w odrębnej
kopercie. Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na
przedsiębiorcy (Wykonawcy) ciąży obowiązek podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i za takie czynności Zamawiający uzna dochowanie
powyżej wskazanych warunków zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez Wykonawcę. Zastrzeżenie
informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji skutkować będzie ich odtajnieniem przez Zamawiającego (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r.,
poz. 211 z późń. zm.).
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SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
4. Zmiana lub wycofanie oferty
4.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4.2 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Kopert ofert
wycofanych nie będą otwierane.
Rozdział XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce składania ofert:
siedziba Zamawiającego przy ul. Polnej 33 , w pokoju nr 317 – Kancelaria Ogólna mieszcząca się w
Budynku D Szpitala, lub drogą pocztową na adres podany w pkt. 2.
2. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej następująco:
Pieczęć adresowa
Wykonawcy

Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
60-535 Poznań , ul. Polna 33

„Oferta cz. Nr ………- dostawa Ambulansu N/ dostawa inkubatora transportowego z
wyposażeniem”

Otwierają Osoby wyznaczone do wykonania czynności w postepowaniu
08.06.2017 roku, o godz. 09:30

3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Termin składania ofert upływa w dniu 8 czerwca 2017 roku, o godz. 09:00.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 czerwca 2017 roku o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul.
Polnej 33, w Sali Konferencyjnej, Budynek D, IV piętro.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy _ Prawo
zamówień publicznych.
Niezwłocznie po otwarciu ofert (art. 86 ust. 5 ustawy –Pzp) Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://dzp.gpsk.ump.edu.pl informacje dotyczące:
5.5.1
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
5.5.2
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
5.5.3
ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 23 uPzp; 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.
Rozdział XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
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SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w FORMULARZU OFERTY sporządzonym
wg wzoru Załącznika Nr 2 do specyfikacji łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena ofertowa to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915).
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglaniakońcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0.5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
Sposób zapłaty i rozliczeń za realizację przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy,
odpowiednio w Załączniku Nr 4/4a specyfikacji.
Rozdział XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert
1.1 Przy wyborze i ocenie ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
DLA CZĘŚCI NR 1 – DOSTAWA POJAZDU
KRYTERIUM I : Cena – 50%
Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej
przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY.
Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczona zostanie wg wzoru:

Cena oferty z najniższą ceną
Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 50
Cena oferty badanej

KRYTERIUM II : Jakość – 40%
Punktacja
Minimalne parametry wymagane przez
Zamawiającego
1)

Długość przedziału medycznego min. 3,00m

2)

Drzwi
boczne
prawe
przeszklone,
przesuwane, z otwieraną szybą

3)

Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu,
bez szyby
Brak spełnienia parametru opisanego w pkt
4)

5)

Silnik o pojemności min. 2500 cm³

Punkty za
Parametry techniczne wpływające na
Punkty za
spełnienie
jakość oferowanego pojazdu
spełnienie
parametru
parametru
minimalnego
jakościowego
Wg wzoru*
Największa długość pojazdu spośród
2
złożonych ofert.
Pozostałe oferty obliczane zgodnie z wzorem *
0
Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z
2
otwieraną szybą, fabryczny system elektryczny
wspomagający zamykanie drzwi
0
Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez
2
szyby, fabryczny system elektryczny
wspomagający zamykanie drzwi
0
4) Fabryczny system regulacji prędkości
2
obrotowej silnika na postoju w celu
zwiększenia wydajności pracy układu
klimatyzacji i doładowania zespołu
akumulatorów bez konieczności ciągłej
ingerencji kierowcy
Wg wzoru*
Największa oferowana pojemność silnika
2
spośród złożonych ofert
Pozostałe oferty obliczane zgodnie z
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SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

6)

Silnik o mocy min. 120 kW

Wg wzoru*

7)

Moment obrotowy min. 360 Nm

Wg wzoru*

- Brak spełnienia parametru opisanego w

0

pkt 8)
- Brak spełnienia parametru opisanego w

0

pkt 9)
- Brak spełnienia parametru opisanego w

0

pkt 10)

11) Dodatkowe dwa głośniki niskotonowe o
mocy łącznej min. 150W

0

wzorem *
Największa oferowana moc silnika spośród
złożonych ofert
Pozostałe oferty obliczane zgodnie z wzorem *
Największy oferowany moment obrotowy
spośród złożonych ofert
Pozostałe oferty obliczane zgodnie z wzorem *
8) System zapobiegający niespodziewanym
zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi
podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący
czujniki systemu stabilizacji toru jazdy
9) regulowaną kolumna kierownicy w dwóch
płaszczyznach
10) System montaż lawety do przesuwnych
paneli umożliwiających mocowanie
dowolnej podstawy pod nosze główne bez
ingerowania w podłogę ambulansu
umożliwiający szybki demontaż i wymianę
lawety w celach serwisowych ograniczający
do minimum postój ambulansu.
System mocowania musi być elementem cało
pojazdowej homologacji oferowanej marki i
modelu ambulansu spełniający wymagania PN
EN 1789 lub równoważnej w zakresie pkt 4.5.9
i 5.3
Największa moc dodatkowej sygnalizacji
dźwiękowej spośród złożonych ofert
Pozostałe oferty obliczane zgodnie z
wzorem*

2
4
2

2

10

10

Parametr oferty badanej
* Ilość punktów = -------------------------------------------------------------------------------------- x odpowiednio 2 lub 4 lub 10
Parametr najkorzystniejszy spośród złożonych ofert
Ilość punktów przyznana w kryterium „jakość” zostanie wyliczona poprzez zsumowanie poszczególnych punktów
z wskazanych w tabeli podkryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium jakość wynosi 40 pkt.
KRYTERIUM III : TERMIN REAKCJI NA SERWIS – 4 %
Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię w dni robocze określona przez
Zamawiającego wynosi maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w siedzibie
Zamawiającego w czasie nie dłuższym jak 48 godzin od zgłoszenia.
Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana wg następujących zasad:
0 pkt - rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego w czasie 48 godzin od zgłoszenia
4 pkt - rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego w najkrótszym czasie wyrażonym w godzinach spośród
złożonych ofert
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg następujących zasad:

Najmniejsza ilość godzin spośród złożonych ofert
Ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------- x 4
Ilość godzin oferty badanej
KRYTERIUM IV : ASPEKTY EKOLOGICZNE – 6 %
podkryterium A - „Zużycie energii” - 2 %
Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość zużycia
energii (MJ/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch
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miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01
pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
najniższa wartość zużycia energii
spośród złożonych ofert
ilość punktów oferty badanej w kryterium A = ----------------------------------------------- x 2
wartość zużycia energii
oferty badanej
wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011
r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez
Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej 36 MJ/l.
podkryterium B - „Emisja dwutlenku węgla” - 2 %
Przy ocenie wysokości emisji dwutlenku węgla najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość
emisji dwutlenku węgla (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla
się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
najniższa wartość emisji dwutlenku
węgla spośród złożonych ofert
ilość punktów oferty badanej w kryterium B = ----------------------------------------------------- x 2
wartość emisji dwutlenku
węgla oferty badanej
wartość uśredniona (g/km) emisji dwutlenku węgla podana będzie w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559)
podkryterium C - „Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów” - 2 %
Przy ocenie wysokości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów najwyżej będzie
punktowana oferta proponująca najniższą łączną wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych
oraz węglowodorów (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się
do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń:
tlenków azotu, cząstek stałych
oraz węglowodorów spośród złożonych ofert
ilość punktów oferty badanej w kryterium C = ----------------------------------------------------- x 2
łączna wartość emisji zanieczyszczeń:
tlenków azotu, cząstek stałych
oraz węglowodorów oferty badanej
Łączna wartość emisji zanieczyszczeń będzie podana w ofercie przez Wykonawcę jako suma wartości emisji
zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559).
Punkty w kryterium IV obliczone zostaną następująco:
Punkty Kryterium IV = A + B+ C
PODKRYTERIUM A, B i C
W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności
WE występują w innych jednostkach miary niż wskazane powyżej, należy dokonać przeliczeń lub
jeżeli Wykonawca nie poda wartości w jednostkach miary wskazanych powyżej Zamawiający
dokona przeliczeń na powyżej wskazane jednostki. W tym celu posłuży się danymi wynikającymi ze
świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę
kryteriów środowiskowych lub ich składników oraz gdy Wykonawca uwzględni inne dane niż
wynikające z homologacji lub świadectwa Zamawiający przyjmie dane wynikające ze załączonego
do oferty dokumentu.
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SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

DLA CZĘŚCI NR 2 – DOSTAWA INKUBATORA TRANSPORTOWEGO Z WYPOSAŻENIEM
KRYTERIUM I : Cena – 60%
Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej
przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY.
Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczona zostanie wg wzoru:

Cena oferty z najniższą ceną
Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 60
Cena oferty badanej

KRYTERIUM II : Jakość – 40%
Punkty w poszczególnych podkryteriach zostaną przyznane wg następujących zasad:
Inkubator
1)

„Waga kapsuły” transportowej: max. 50 kg.

Wykonawca, który zaoferuje parametr „waga kapsuły” najniższy spośród złożonych ofert otrzyma 8 pkt
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg wzoru

Ilość punktów =

oferta z najniższą wartością wyrażoną w kg
------------------------------------------------------------------- x 8
wartość wyrażona w kg oferty badanej

2) „Poziom hałasu” pod kopułą inkubatora: max. 53dB
Wykonawca, który zaoferuje parametr „poziom hałasu” najniższy spośród złożonych ofert otrzyma 8 pkt
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg wzoru

Ilość punktów =
Monitor

oferta z najniższą wartością wyrażoną w dB
------------------------------------------------------------------- x 8
wartość wyrażona w dB oferty badanej

3) „Wielkość wyświetlacza” LCD min. 5” max. 10”
Wykonawca, który zaoferuje parametr „wielkość wyświetlacza” najwyższy spośród złożonych ofert
otrzyma 8 pkt
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg wzoru

Ilość punktów =

wartość wyrażona w calach oferty badanej
------------------------------------------------------------------- x 8
oferta z najwyższą wartością wyrażoną w calach

4) Wyposażony w zapis trendów min. 120 godzin
Wykonawca, który zaoferuje parametr „zapis trendów” najwyższy spośród złożonych ofert otrzyma 8 pkt
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg wzoru

Ilość punktów =

oferta z najwyższą wartością wyrażoną w godzinach
------------------------------------------------------------------- x 8
wartość wyrażona w godzinach oferty badanej

5) „Waga urządzenia”: max. 6 kg.
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równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
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Wykonawca, który zaoferuje parametr „waga urządzenia” najniższy spośród złożonych ofert otrzyma 8
pkt
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg wzoru

Ilość punktów =

oferta z najniższą wartością wyrażoną w kg
------------------------------------------------------------------- x 8
wartość wyrażona w kg oferty badanej

Podane wielkości w kryteriach należy wyrażać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ilość punktów przyznana w kryterium „jakość” zostanie wyliczona poprzez zsumowanie poszczególnych
punktów z wskazanych w pkt 1-5 podkryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium jakość
wynosi 40 pkt.
2. Sposób oceny ofert.
2.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie wskazanych kryteriów oceny ofert oraz na podstawie art. 89
ustawy.
2.2 Oferta, która zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tz. uzyska największą ilość punktów obliczonych
zgodnie z wzorami i zasadami określonymi w pkt 1 oraz nie będzie podlegała odrzuceniu, a wykonawca nie
będzie podlegał wykluczeniu, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością
do 0,01.
2.3 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny jest cena, nie można
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
2.4 Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
Rozdział XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 1 jeżeli:
2.1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko
jedną ofertę,
2.2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione
w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia.
5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
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6.
7.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca wskaże adres stacji serwisowej znajdującej się na terenie
miasta Poznania lub powiatu poznańskiego.
Rozdział XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymagania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI
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
Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 4 i 4a do specyfikacji.

Rozdział XVII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Sposób oraz terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określone zostały w Rozdziale VI ustawy Pzp.

Rozdział XVIII
DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postepowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Wszelkie koszty związane
z przygotowaniem oraz złożeniem oferty oraz
uczestnictwem w
przedmiotowym postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
Podwykonawstwo
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.
Rozdział XIX
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1.
2.
3.
4.

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

Nr
Nr
Nr
Nr

1/1a - Opis przedmiotu zamówienia
2/2a - Formularz oferty
3 - Oświadczenie wykonawcy
4/4a - Umowa dostawy

