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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

Nr sprawy: ZP/5/PN/15



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

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  2013  r.,  poz.  907  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):

- 33.10.00.00-1
3) Przedmiotem  zamówienia  są  dostawy endoprotez  i  implantów  ortopedycznych dla  Szpitala

w Śremie .
4) Formularz  ofertowy stanowi  załącznik  nr  1  do  SIWZ natomiast  szczegółowy opis  przedmiotu 

zamówienia obejmuje załącznik nr 1.1, nr 1.2, nr 1.3,  do SIWZ, tj.:
Zał. 1.1 ENDO – pakiety 15, 20, 22, 23, 
Zał. 1.2 Kręgosłup - pakiet 34, 
Zał. 1.3 Urazówka – pakiety 41, 42 

                       
5) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  poszczególnych  rodzajów  asortymentu  w  ramach 

całkowitej wartości zadania.

IV. Termin wykonania zamówienia:
do 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.

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

− warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi Koncesję lub dokument potwierdzający, 
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.).

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
     -  warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w/g wzoru określonego w zał. 
Nr 2 do SIWZ
1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia
     - warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w/g wzoru określonego w zał. Nr 
2 do SIWZ
1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
     - warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w/g wzoru określonego w zał. Nr 
2 do SIWZ

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 ust. 1 i 2 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). Zamawiający nie wyraża zgody 
na wykonanie całości zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie 
część zamówienia realizowanego przez podwykonawcę.

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 na załączniku 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, 
natomiast dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pzp składa każdy z wykonawców oddzielnie.

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.).

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 4 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  dopuszczające  do  obrotu  i  stosowania  (zgodnie  z  ustawą  z  dnia  20  maja  2010r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010, Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) lub inne dokumenty (deklaracje 
zgodności CE, atesty, certyfikaty, UE itp.) lub oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów wraz z 
zobowiązaniem o udostępnieniu ich na każde żądanie zamawiającego.

3.  W  celu  wykazania  spełnienia  warunku  udziału   w  postepowaniu   dotyczącego  braku  podstaw  do  
wykluczenia  z postępowania  o udzielenie  zamówienia  wykonawcy  w okolicznościach, o których  mowa w  
art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć  następujące dokumenty  w formie orginału  lub kserokopii  
poświadczonych  za zgodność  z orginałem  przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem  
sposobu  sposobu reprezentacji:
1)  oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2 pkt 2d w związku    

    z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

4.W celu potwierdzenia  spełnienia  warunków dot. przedmiotu zamówienia  należy przedstawić: 
1)  dokumenty  dopuszczające  do  obrotu  i  stosowania  (zgodnie  z  ustawą  z  dnia  20  maja  2010r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010, Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) lub inne dokumenty (deklaracje 
zgodności CE, atesty, certyfikaty, UE itp.) lub oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów wraz z 



zobowiązaniem o udostępnieniu ich na każde żądanie zamawiającego.
  
W przypadku watpliwości  zamawiający  zastrzega sobie  prawo do  żądania  przesłania  kopii  dokumentów  
potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu

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 8).

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:

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

2) 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;

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

4) 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/5/PN/15
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 

mailto:zaopatrzenie@szpital-srem.pl


potwierdzona przez zamawiającego. 
4. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień:
  a) w sprawie procedury postępowania – Zacharzewska Krystyna         tel.  061 28 15  462             
  b) w sprawie przedmiotu zamówienia  - Przybyła Tomasz                   tel.  061 28 15  470
5.  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.
6.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień,  jednak nie  później  niż  na 2dni  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. 
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 Zamówiweń Publicznych.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ w pkt 5. 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie potrzebny niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  zamawiający  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 30dni 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  trwale  zamkniętej  kopercie  oznaczonej  napisem  „Dostawa 
endoprotez i implantów ortopedycznych - Pakiet Nr ........” nie otwierać przed 13.03.2015 r.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  13.03.2015 roku  do  godz.  10:00 w  sekretariacie  Prezesa  (Śrem,
ul. Chełmońskiego 1, I piętro).
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.03.2015  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 oraz sposób oceny ofert.
1.Przy dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  dokona  oceny ofert  na podstawie 
wyniku  osiągniętej  liczby punktów  przyznanych  przez komisję oceniającą , w oparciu  o następujące 
kryteria  i ustaloną punktację :
   
                                    
 kryterium - cena  90%

Oferta  przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów tj.90 .Pozostałym ofertom 
zostanie  przyznana  odpowiednio mniejsza liczba punktów .
Wartość punktowa  ceny wyliczana wg wzoru:

cena najniższa
--------------------------------------   x 100 x 90 % = ilość punktów
cena badanej oferty  
            

                                  
kryterium – termin dostawy 10% pkt 

Oferta  przedstawiająca najkrótszy termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów tj.10.Pozostałym 
ofertom  zostanie  przyznana  odpowiednio mniejsza liczba punktów .
Wartość punktowa  terminu wyliczana wg wzoru:

najkrótszy termin  realizacji
--------------------------------------   x 100 x 10% = ilość punktów



termin realizacji  oferty badanej 

2. Ilości  punktów  za poszczególne  kryteria  zostanie  zsumowana   a za najkorzystniejszą  zostanie  uznana 
oferta , która  uzyska  najwyższą końcową ocenę oferty.
3.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom 
określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o kryteria wyboru.
4.  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  5dni  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 6 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 2013 r. poz. 907 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 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny. 

Załączniki: 
Załącznik nr 1   -   oferta wykonawcy (formularz)
Załącznik nr 1.1, nr 1.2, nr 1.3,  – formularze na poszczególne 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  -  oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2 pkt 2d   w 
związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp)
Załącznik nr 6 –  wzór umowy  

     

Specyfikację sporządził
w zakresie:

    Procedury postępowania                                                             Przedmiotu zamówienia 
                                 
             Krystyna Zacharzewska                                                      Tomasz Przybyła 
    

Specyfikację zatwierdził:

Prezes Zarządu
Michał Sobolewski



Załącznik nr 1
Data .................

Szpital w Śremie Sp. z o.o. 
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem

I. OFERTA  WYKONAWCY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „endoprotezy i implanty ortopedyczne”

Ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………       

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na pakiet:

Pakiety Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto
Pakiet nr ......

 

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

telefon kontaktowy, faks, e- mail 

…....................................................................................................................................

dane do umowy................................................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

II  OŚWIADCZENIE OFERENTA
1) Oświadczamy, że  zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2) Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia  istotne postanowienia 

oraz projekt umowy, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie 



wyznaczonym przez Zamawiającego.
3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.
4) Zgodnie z żądaniem zamawiającego,  zawartym w punkcie V ppkt 8 SIWZ wskazujemy, że część 

zamówienia tj. .....................................…………………………………… powierzymy podwykonawcom. 
      5)   Termin dostawy...................................(max 7 dni roboczych)
(Uwaga!  W  przypadku  gdy  wykonawca  nie  będzie  powierzał  żadnej  części  zamówienia  podwykonawcom,  należy  
w punkcie  4 ) wpisać „nie dotyczy”)

                                                            Pieczątka i podpis 

                                                                                    ................................................................
                                                                                      podpisy osoby uprawnionej do składania 
                                                                                      oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



 Załącznik nr 2

............................................                                                                                           
 pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

endoprotezy i implanty ortopedyczne

Oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..................................................................
    podpisy osoby uprawnionej do

                                                                     składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



Załącznik nr 3

............................................                                                                                           
 pieczęć firmowa wykonawcy

 

OŚWIADCZENIE
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

endoprotezy i implanty ortopedyczne

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, 
że: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jak również nie znajdujemy się w 
sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

………………………………………
        miejscowość i data

…................................................
                                                                                            podpisy osoby uprawnionej do    
                                                                              składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



Załącznik nr 4

............................................                                                                                           
 pieczęć firmowa wykonawcy

 

OŚWIADCZENIE
o podwykonawcach

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

 dostawy endoprotez i implantów ortopedycznych

    Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

powierzę/nie powierzę* części zamówienia Podwykonawcy.

Zakres Podwykonawstwa:

…......................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

Czas trwania Podwykonawstwa:

…......................................................................................................................................................

Nazwa i siedziba Podwykonawcy:

…......................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

………………………………………
     miejscowość i data

…................................................
                                                                                            podpisy osoby uprawnionej do    
                                                                             składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



Załącznik nr 5 do SIWZ

............................................                                                                                           
pieczęć firmowa wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„endoprotezy i implanty ortopedyczne"  – ZP/5/2015

Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

Składamy listę podmiotów razem, z  którymi  należymy do tej  samej  grupy kapitałowej           w 

rozumieniu ustawy z dnia  16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z 

późn. zm.) 

L.p. Nazwa i adres  podmiotu z grupy kapitałowej
1
2
3

............................. dnia ...................

___________________________________________________________________ 

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.

..................................................
(podpis czytelny lub nieczytelny wraz
z pieczątką imienną osoby lub osób

upoważnionych do podpisu w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców)



Załącznik nr 6

UMOWA  Nr ……/ZP/15
(projekt)

Dnia ……………..  roku, w Śremie pomiędzy:
Szpital w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem działający na podstawie  
wpisu  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  0000390057  zwaną  dalej  Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Michał Sobolewski 

a
………………………………………………..………………… z siedzibą w …………………., ….… - ………., ………..………………. 
ul.  ………………………………..  działającą  na  podstawie  wpisu  ….....................................,  zwanym  dalej 
Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………..…
……………………………………………………………..

została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), umowa następującej treści: 

§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia są endoprotezy i implanty ortopedyczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3, * do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych rodzajów asortymentu w ramach  wartości 
poszczególnych pakietów.
4. Dostarczenie endoprotez i implantów ortopedycznych zgodnie z zapotrzebowaniem potwierdzone zostanie 
protokołem odbioru dostawy podpisanym przez Zamawiającego.

§ 2.
1.  Wykonawca zobowiązuje się zamówiony towar w specyfikacji i w ilości wskazanej przez Zamawiającego 
dostarczyć na swój koszt i  ryzyko  w okresie ................  dni  od daty zawarcia umowy oraz na bieżąco 
uzupełniać - najpóźniej  w terminie 24 godz. od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania, po 
cenach określonych w Pakiecie nr ….. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar bezpośrednio na blok operacyjny Szpitala w 
Śremie zaznaczając stosowną adnotacje na przesyłce o miejscu jej docelowego doręczenia tj.:
 „Blok Operacyjny”.
3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  wszystkich  akcesoriów  i  urządzeń  umożliwiających 
prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego instrumentarium w okresie 
2  (dwóch)  dni  od  daty  podpisania  umowy.  Instrumentarium pozostaje  do  dyspozycji  Zamawiającego  w 
miejscu przez niego wskazanym przez cały okres trwania umowy zgodnie z załącznikiem 1.1, 1.2, 1.3, * 
pakiet nr... do umowy.
4.  Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć  broszurę  producenta -  w formie  papierowej i  elektronicznej 
zawierającą opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
5.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  niezbędnych  szkoleń  personelu  medycznego
w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi na swój koszt, w języku polskim, 
zapewniając  jego  uczestnikom niezbędne  materiały,  w tym również  materiały  szkoleniowe,  gwarantując 
jednocześnie prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę, oraz pokryje koszty dojazdu do siedziby 
Zamawiającego. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca sporządzi  protokół potwierdzający  uczestnictwo w 
szkoleniu.
6.  O  wadach  towaru  możliwych  do  stwierdzenia  przy  odbiorze,  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę 
telefonicznie potwierdzając to pismem, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zrealizowania dostawy.
7.  O  wadach  towaru  niemożliwych  do  stwierdzenia  przy  odbiorze,  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę 
telefonicznie potwierdzając to pismem, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia wykrycia wady.
8. Wykonawca zobowiązuje się składane reklamacje przez Zamawiającego załatwiać w ciągu 48 godzin od 
daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
9. Dostarczenie przedmiotu umowy pozbawionego wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 nr pakietu zgodnie ze złożoną ofertą
§ 3.



1. Cena dostarczanego towaru została ściśle określona w Pakiecie Nr ................. Wykonawcy. 
2. Wykonawca oświadcza, że w cenach jednostkowych zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą 
towaru bezpośrednio na Blok Operacyjny, mieszczący się w Szpitalu w Śremie.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy dotyczące ceny tylko i wyłącznie na podstawie zmiany 
wysokości stawki podatku VAT.

§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wystawione przez siebie faktury na adres Zamawiającego (63-100 
Śrem, ul. Chełmońskiego 1).
2. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za dostawy towaru przelewem w terminie do 30 
dni od dnia przedłożenia (wpływu) faktury w (do) siedzibie(by) Zamawiającego.
3. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego. 
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z 
tej umowy.
5. Do kontaktu z Zamawiającym w sprawach wykonania umowy Wykonawca upoważnia:
    ……………............…. tel. ……............
6. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania umowy Zamawiający upoważnia: 
    ..............................tel....................

§ 5.
1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1.1. za opóźnienie w dostawie zamówionej partii towaru w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części 

zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień.
1.2.  w  przypadku  wypowiedzenia  umowy  z  winy  Wykonawcy,  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną

w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.
2.Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  z  przysługującej  mu  należności  kwoty  wymagalnych  kar 
umownych.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% całego przedmiotu zamówienia. Kary umowne 
z różnego tytułu podlegają skumulowaniu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych.

§ 6.
1.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  z  zachowaniem  2-miesięcznego  okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W takim 
przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania 
dotychczasowej części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
niewykonywania  lub  nienależytego  wykonywania  umowy  przez  Wykonawcę.  W  takim  przypadku, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części 
umowy.

3.  W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może 
wypowiedzieć  umowę w terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W takim 
przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania 
dotychczasowej części umowy. 

§ 7.
1. Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz.  
907 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie przypadku zmiany stawki podatku VAT.
3.  Wszelkie  zmiany  postanowień  umowy  wymagają  formy  pisemnej  i  zgody  Zamawiającego  w  formie 
sporządzonego i podpisanego aneksu

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeksu 
cywilnego.



§ 9.
1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie.
2. Spory sądowe będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy tj.:
od …............ 2015r. do …................ 2016r.

§ 11.
Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem  po  jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

                      
            ….....................................    ….....................................

        Wykonawca                                                                   Zamawiający
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