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ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
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na bieżące dostawy materiałów do sterylizacji
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Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych



Oznaczenie sprawy: ZP/20/PN/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Przetarg  nieograniczony  o  wartości  poniżej  progów  określonych  w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady  
Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest  
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011r.,  
Nr 282, poz. 1649) wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” na bieżące  
dostawy materiałów do sterylizacji.

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Szpital w Śremie Sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 1, 63–100 Śrem
NIP 7851793027, REGON 301778672
tel. 061 28 15 443, fax 061 28 35 788
www.szpitalwsremie.pl
e-mail: zamowieniapubliczne@szpital-srem.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2010r.,  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  oraz
z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej w dalszej części SIWZ). 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

− 33.63.16.00-8
3. Przedmiotem zamówienia są bieżące dostawy materiałów do sterylizacji dla Szpitala w Śremie.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje formularz na poszczególne pakiety nr 1.1 do 

oferty (w załączniku nr 1 do SIWZ – oferta wykonawcy - formularz) jak również przyszłej 
umowy, tj.:
− załącznik nr 1.1 - Pakiet nr 1 i 2

5. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. 
o  wyrobach  medycznych  (Dz.  U.  z  2010r.  Nr  107,  poz.  679).  W celu  potwierdzenia,  iż  przedmiot 
zamówienia spełnia wymagania Wykonawca złoży na każde wezwanie Zamawiającego i w określonym 
przez  niego  terminie:  foldery,  ulotki  lub  katalogi  zawierające  opisy,  wpis  do  rejestru  wyrobów 
medycznych  lub  inny  ważny  dokument  potwierdzający  dopuszczenie  do  obrotu  na  terenie  UE  dla 
każdego  rodzaju  oferowanego  asortymentu  zgodnie  z  opisem  Zamawiającego,  wraz  z  informacją, 
którego zadania i której pozycji dokument dotyczy.  Dostawca zobowiązany jest do zaoferowania tylko 
takich produktów, które posiadają świadectwo rejestracji  lub świadectwo dopuszczenia do obrotu na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. W razie dostarczenia przedmiotu zamówienia nieodpowiadającego ww. wymogom podlegać on będzie 
reklamacji zgłoszonej telefonicznie a następnie potwierdzonej pismem. W takim przypadku wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznej (tj. w ciągu 48 godzin) wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 
na prawidłowy własnym transportem i na własny koszt.

IV. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy 
tj. w okresie od 12 stycznia 2013r. do 10 stycznia 2014r.

V.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełniania tych warunków.
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
1.3  dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;

  1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy 
dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez 
wykonawcę przy zastosowaniu kryterium „spełnia - nie spełnia”. Oferta spełniająca warunki otrzyma 
ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca  warunków otrzyma ocenę „nie spełnia”.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp).



5.  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia,  wykonawcy  ustanawiają 
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy.
8. 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. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp).
9. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  część  wykonania  zamówienia  podwykonawcy,  jest 
zobowiązany  wskazać  Zamawiającemu  zakres,  którego  podwykonawstwo  będzie  dotyczyło 
(oświadczenie o podwykonawcach według wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający nie wyraża 
zgody na wykonanie całości zamówienia przez podwykonawców. 

VI.  Wymagane  oświadczenia  i  dokumenty  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  na 
potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  
Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp – według wzoru  - załącznik nr 2 do SIWZ. 
W przypadku oferty wspólnej oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 
wspólnie.

b)   Warunek posiadania uprawnień  
Koncesji  lub  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  podmiotem  uprawnionym do 
wprowadzenia do obrotu wyrobów medycznych w rozumieniu  ustawy z dnia 20 maja 2010r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

c)_  Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia   
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku

d) Warunek posiadania   sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia   
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest 
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej
z przedmiotem zamówienia.

2.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  
publicznego wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – według 
wzoru stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2)  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 
3) dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu i stosowania (zgodnie 
z ustawą z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., Nr 107, poz. 679 z późn. 
zm.)  lub inne dokumenty (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty, UE itp.)  lub oświadczenie  
o  posiadaniu  odpowiednich  dokumentów  wraz  ze  zobowiązaniem  o  udostępnieniu  ich  na  każde 
żądanie zamawiającego.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą 
brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  zamawiający  żąda  od  wykonawcy  przedstawienia  
w odniesieniu do tych przedmiotów wszystkich dokumentów wymienionych od pkt 1) do 3).

Zagraniczni wykonawcy
Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej, 
składa  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania 
potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 



wstrzymanie w całości  wykonania decyzji  właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamówienia wspólne
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  W takim przypadku wykonawcy 
składają w ofercie pełnomocnictwo wskazujące, iż podmioty występują wspólnie wraz z wskazaniem 
na  podmiot,  który  je  reprezentuje  i  w  świetle  art.  23  ustawy  Pzp  jest  do  tego  upoważniony .
W  przypadku  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  wspólnie,  oświadczenie
o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składa co najmniej jeden z tych  
wykonawców,  albo  wszyscy  ci  wykonawcy  wspólnie,  natomiast  dokumenty  potwierdzające,  że 
wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy  Pzp  składa  każdy
z wykonawców oddzielnie.  W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi 
złożyć oddzielnie oświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Jeżeli oferta 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  zostanie wybrana, zamawiający 
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców.

3.  Wymagane powyżej dokumenty, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa. 

VII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  oraz  przekazywania  oświadczeń
i dokumentów. 
1. Zamawiający na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza porozumiewanie się między stronami
w formie: pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną na e-mail: zamowieniapubliczne@szpital-srem.pl. 
2. Jeżeli adresowanie korespondencji do zamawiającego będzie prowadzone przez wykonawcę w formie 
pisemnej, to zamawiający również wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym 
ewentualne zapytania, były kierowane wyłącznie na poniżej podany adres i były opatrzone nr sprawy: 
ZP/20/PN/12

Szpital w Śremie Sp. z o.o.
Zamówienia Publiczne
ul. Chełmońskiego 1

63–100 Śrem
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, telefaksu uważa 
się  za  złożone  w  terminie,  jeżeli  ich  treść  dotrze  do  adresata  przed  upływem terminu  i  zostanie 
niezwłocznie potwierdzona przez zamawiającego. 
4. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień:
  a) w sprawie procedury postępowania – Agata Zimoń                             tel.  061 28 15  462             
  b) w sprawie przedmiotu zamówienia  – Alina Bentka      tel.  061 28 15  485
5.  Zgodnie  z  art.  38  ustawy  Pzp  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienia 
dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści  SIWZ  wpłynie  do  zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w którym  upływa  połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert, tzn. do dnia 24.12.2012r. 
6. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania  ofert  chyba,  że  prośba  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ wpłynie  po  upływie  terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, wówczas zamawiający udzieli  
wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.  
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 5. 
8.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekaże,  bez  ujawniania  źródła  zapytania 
wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz treść zapytań i wyjaśnień zamawiający umieści na własnej 
stronie internetowej (www.szpitalwsremie.pl). 
9.  W szczególnie  uzasadnionych przypadkach  zamawiający  może w każdym czasie,  przed upływem 
terminu  do  składania  ofert,  zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  SIWZ  zamawiający  umieści  na 
własnej stronie internetowej oraz przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ. 
10.  Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ doprowadzi  do zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. Jeżeli  w wyniku zmiany treści  SIWZ nieprowadzącej  do zmiany treści  ogłoszenia  o zamówieniu 
będzie  potrzebny  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  zamawiający 

mailto:zaopatrzenie@szpital-srem.pl


przedłuży  termin składania  ofert  i  poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz 
umieści informację na stronie internetowej.

VIII. Wadium.
W  związku  z  tym,  że  wartość  prowadzonego  postępowania  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga wniesienia 
wadium.

IX. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania 
ofert. 
2.  W  uzasadnionych  przypadkach  wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może 
przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Wszelkie 
pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, aby podczas oceny 
ofert zamawiający mógł opierać się na tekście przetłumaczonym. 
2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
3.Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone 
własnoręcznie podpisem osoby upoważnionej przez wykonawcę. 
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
5.  Ofertę  należy  złożyć  zamawiającemu  w nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie  oznaczonej  napisem 
„Oferta  w  przetargu  nieograniczonym na  bieżące  dostawy  materiałów  do  sterylizacji - 
Pakiet Nr ........” na adres zamawiającego.
6. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem.
8. Wszystkiego typu oświadczenia, dokumenty oraz załączniki wraz z ofertą muszą być podpisane dla 
uznania ważności przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie
z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
9.  Jeżeli  wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik  do  oferty  musi  być  załączone  pełnomocnictwo 
posiadające  jego  zakres  i  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  wykonawcy.
W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osoby pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału 
lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.
10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów art.  11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503), co do których wykonawca 
zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą „Nie udostępniać. Informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa” art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12.  Ofertę  złożoną  po  terminie  zamawiający  niezwłoczni  zwróci  po  upływie  terminu  do  wniesienia 
odwołania.

XI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia  02.01.2013 roku do godz. 10:00 w sekretariacie Prezesa (Śrem,
ul. Chełmońskiego 1, I piętro).
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  02.01.2013 roku o godz. 10:30 pok. nr 130 Zamówienia 
Publiczne (Śrem, ul. Chełmońskiego 1, I piętro).
3.  Otwarcie  ofert  jest  jawne.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. W trakcie otwierania ofert przekazane zostaną informacje o firmie i siedzibie wykonawcy, którego 
oferta będzie otwierana, cena oferty  - pakietu. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli przy otwarciu 
zamawiający niezwłocznie przekaże w/w informacje.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena 
przedstawiona przez wykonawcę w ofercie musi zostać określona z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp ilekroć w ustawie jest mowa o cenie – należy przez to  
rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001r., Nr  
97,  poz.  1050  z  późn.  zm.).  W  myśl  tego  przepisu  ceną  jest  wartość  wyrażona  w  jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić.  W cenie uwzględnia się podatek od towarów



i usług. Tak więc przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę tylko i wyłącznie cena brutto. Wszystkie 
ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności  umowy i  nie  będą podlegały 
zmianom.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi 
przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

XIII. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert.
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający posługiwał się będzie następującym 
kryterium – cena 100%
Wartość punktowa ceny wyliczana wg wzoru:   Cn: Cb  x  P x W
- Cn  cena najniższa oferty
- Cb  cena badanej oferty
- P    jednolita skala punktowa (100)
- W   waga procentowa kryterium ceny
2.  Oferta  przedstawiająca  najniższą  cenę  otrzyma  maksymalną  ilość  punktów.  Pozostałym  ofertom 
zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów.
3.  Oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (max  liczba  przyznanych  punktów  w  oparciu
o  ustalone  kryteria)  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  pozostałe  oferty  zostaną  sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4.  Jeżeli  zostaną  złożone  najkorzystniejszej  oferty  o  takiej  samej  cenie,  zamawiający  wezwie 
wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
5.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru.
6. O odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
wykonawców, którzy złożyli  oferty w przedmiotowym postępowaniu,  podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.

XIV.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  zostaną  dopełnione  po  wyborze  oferty  w celu 
zawarcia umowy.
1.  Po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zamieści  informacje  na  własnej  stronie 
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
2.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną.
4. Umowa może zostać zawarta przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie 
złożona tylko jedna oferta.
5.  Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy  w  sprawie 
zamówienia,  to  zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, wymienione w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
6. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (art.  23 ust.  1 ustawy Pzp),  zamawiający  przed 
podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XV. Zabezpieczenia umowy. Nie wymagane 

XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy.  Szczegółowo  zmiany  oraz  warunki,
w  jakich  zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  zawartej  umowy  przedstawione  są
w załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym wzór umowy.

XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.
W  niniejszym  postępowaniu  wykonawcom,  a  także  innym  osobom,  jeżeli  ich  interes  prawny
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej. Znajdują się one
w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Dział VI art.  
179 do 198.

XVIII. Postanowienia końcowe.
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, natomiast załączniki do protokołu udostępnione zostaną po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3.  Zamawiający  nie  ujawni  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  jeżeli  wykonawca 
zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione.



4.  Zamawiający  udostępni  protokół  lub  załączniki  po  złożeniu  pisemnego  wniosku,  zgodnie
z wyborem wnioskodawcy - pocztą,  faksem, drogą elektroniczną lub w miejscu wyznaczonym przez 
zamawiającego, jak również umożliwi kopiowanie dokumentów w siedzibie zamawiającego, odpłatnie.
5. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
7. Zamawiający zamierza/nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
W  sprawach  nieuregulowanych  między  innymi  szczegółowymi  warunkami  przetargowymi  mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.
z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny. 

Śrem, 29.11.2012r.

Załączniki: 
Załącznik nr 1   -   oferta wykonawcy (formularz)
Załącznik nr 1.1 – formularz na pakiety
Załącznik nr 2 – oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 – oświadczenie o podwykonawcach
Załącznik nr 5 –  wzór umowy   
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