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Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
§ 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 
16-100 Sokółka; ul. Gen. Sikorskiego 40 
NIP-545-14-93-579; Regon – 050653170 
tel: 085-7220464  fax: 085-7220464 
e-mail:  przetargi@szpitalsokolka.pl           www.szpitalsokolka.pl 
§ 2. Tryb udzielania zamówienia  
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości  przekraczającej równowartość 207000  
euro, zgodnie z art.  39 ustawy  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z 
zm.) 
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów 

i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 
igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 
33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły 
do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice 
jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 
pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń 
miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły; 
33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież 
medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2 
zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 
39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek
 
nr 2 do SIWZ. 

§ 4. Termin wykonania zamówienia  
1.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2.Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z zachowaniem terminów ustalonych w Ustawie Prawo Zamówień 
publicznych. 

 
§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków  

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania  
2)Posiadania wiedzy i doświadczenia  
3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 
4)Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Ponadto, wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Odnośnie podpunktów 2) – 4): Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących 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. 
 

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów dołączonych do 
oferty. 
3. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków. 
4. Niespełnienie któregokolwiek warunku może spowodować wykluczenia wykonawcy z postępowania. 
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§ 6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
[przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane] 
1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty muszą być załączone następujące 
oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub 
kserokopie): 
1.1 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
Zamawiający nie wymaga. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z art. 22 ust. 1 
Pzp (dodatek nr 4 do SIWZ). 
1.2 W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,  
Zamawiający nie wymaga. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z art. 22 ust. 1 
Pzp (dodatek nr 4 do SIWZ). 
1.3 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dodatek nr 4.3 do SIWZ) 

1.4 W zakresie warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w 
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100000,00zł 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i 
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający 
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty muszą być 
załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność 
z oryginałem ich odpisy lub kserokopie): 

1)aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dodatek nr 4.1 do SIWZ)  
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
5)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
6)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
7)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
8)Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów dotyczących przynależności Wykonawcy do tej samej grupy 
kapitałowej: W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) art. 4 pkt.14, Wykonawca winien 
załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych. (dodatek nr 4.4 do SIWZ)  
3.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że 
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 



 
1)Oświadczenie lub dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 
20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)  
2)firmowy, czytelny dokument producenta asortymentu z którego ma jednoznacznie wynikać, iż oferowany 
asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z podaniem strony i numeru pozycji asortymentu której 
dotyczy (katalog, prospekt, ulotka). 
3) W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów lub 
próbek asortymentu potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w dodatku nr 2 do 
SIWZ. Dokumenty lub próbki  zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego. 
 
4  Informacja o innych oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 

1)wypełniony w całości formularz oferty,  asortymentowo-cenowy,  (dodatek nr 1, 2 do SIWZ)  
2)dowód wniesienia wadium (zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 SIWZ), 
3)upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów 
dołączonych do oferty, 
4)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w § 6 ust.2 pkt.1, 3, 4,6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, nie zalega w uiszczaniu podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu i nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o 
zamówienie. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
określono to w § 6ust.2. 
5)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w § 6 ust.2 pkt.5  składa zaświadczenie właściwego organu sądowego, 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP. 
6)Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla 
dokumentu, o którym mowa powyżej, w pkt. 4). 
7)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
8)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 7. 
9)Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 7 została wybrana, zamawiający będzie żądał przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
10)Zamawiający zgodnie z dyspozycją z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp wymaga od Wykonawców którzy zamierzają 
przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą/podwykonawcami do określenia w treści 
ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwykonawcom lub podania przez 
Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami  

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. 
2.Adres, nr telefonu, faxu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy są wskazane w §1 SIWZ. 
3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą  telefaxu, poczty 
elektronicznej  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 
niezwłocznie została potwierdzona pisemnie. 
4.Zamawiający przyjmuje wszystkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7.30 do 15.00 w dni robocze. 
5.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Andrzej Dowgiert st. insp. d/s zamówień 
publicznych. 

§ 8. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i 46 Pzp). 
Zamawiający wymaga złożenia wadium dla grup w których Wykonawca składa ofertę. W przypadku wniesienia 
wadium w pieniądzu uważa się je za wniesione z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na  wskazanym 
rachunku bankowym Zamawiającego. 
 

Wadium Nr. grupy Kwota PLN 



Kwota wadium dla grupy I                     941,36 

Kwota wadium dla grupy II                   830,14 

Kwota wadium dla grupy III                   386,56 

Kwota wadium dla grupy IV                    105,91 

Kwota wadium dla grupy  V                     1015,95 

Kwota wadium dla grupy  VI                     212,32 

Kwota wadium dla grupy VII                   910,05 

Kwota wadium dla grupy VIII                 3989,61 

Kwota wadium dla grupy IX              1425,17 

Kwota wadium dla grupy X                  576,69 

Kwota wadium dla grupy XI                   458,85 

Kwota wadium dla grupy XII                  485,79 

Kwota wadium dla grupy XIII                306,64 

Kwota wadium dla grupy XIV              3622,50 

Kwota wadium dla grupy XV               75,39 

Kwota wadium dla grupy XVI                 93,58 

Kwota wadium dla grupy XVII               712,80 

Kwota wadium dla grupy XVIII             674,30 

Kwota wadium dla grupy XIX           180,00 

Kwota wadium dla grupy XX                      1050,00 

Kwota wadium dla grupy XXI                      2978,40 

Kwota wadium dla grupy XXII                    192,96 

Kwota wadium dla grupy XXIII                 893,10 

Kwota wadium dla grupy XXIV                404,39 

Kwota wadium dla grupy XXV                 2347,47 

Kwota wadium dla grupy XXVI                  1654,56 

Kwota wadium dla grupy XXVII                199,25 

Kwota wadium dla grupy XXVIII               127,79 

Kwota wadium dla grupy XXIX             99,07 

Kwota wadium dla grupy XXX                592,13 

Kwota wadium dla grupy XXXI                 265,29 

Kwota wadium dla grupy XXXII                69,30 

Kwota wadium dla grupy XXXIII              219,01 

Kwota wadium dla grupy XXXIV 128,62 

Kwota wadium dla grupy XXXV 372,98 

Kwota wadium dla grupy XXXVI 467,02 

Kwota wadium dla grupy XXXVII 611,34 

Kwota wadium dla grupy XXXVIII 110,77 

Kwota wadium dla grupy XXXIX 2267,04 

Kwota wadium dla grupy XL 996,99 

Kwota wadium dla grupy XLI 1611,81 

Kwota wadium dla grupy XLII 171,39 

Kwota wadium dla grupy XLIII 1086,60 

Kwota wadium dla grupy XLIV 365,07 

Kwota wadium dla grupy XLV 330,00 

Kwota wadium dla grupy XLVI 39,90 

Kwota wadium dla grupy XLVII 31,50 

Kwota wadium dla grupy XLVIII 115,50 

Wadium  należy wnieść do dnia 14.10.2014r do godziny 10:00. 
 

1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1)pieniądzu: 
2)poręczeniach bankowych lob poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze pieniężne: 
3)  gwarancjach bankowych; 
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4). 



3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 
Bank Spółdzielczy w Białymstoku 70 8060 0004 0019 0004 2000 0070 z dopiskiem WADIUM i tytułem 
postępowania. 
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust.4a. 
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego  oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
10. Zamawiający jest zobowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach zawartych w ofercie; 
2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy. 
4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, 
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie 
§ 9 Termin związania ofertą  
1. Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. 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. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta  została wybrana 
jako najkorzystniejsza.  
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
§10. Opis sposobu przygotowywania ofert  
1. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może powodować odrzucenie oferty: 
1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu nośnika pisma nie 
ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma w językach obcych muszą być przetłumaczone 
na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, tłumaczenie 
musi być poświadczone przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyrazi zgodę, 
której mowa w art.9 ust.3 ustawy Pzp, 
2) zamawiający może wyrazić zgodę najpóźniej przed upływem terminu składania ofert na sporządzenie oferty w 
języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, wniosek o złożenie oferty lub części oferty w takim 
języku musi być złożony zamawiającemu na oddzielnym od oferty piśmie najpóźniej 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert; w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z art. 
89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp, 
3) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od 
numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może nie numerować stron nie 
zapisanych (wykonawca może nie numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub 
scalone w inny sposób), 
4) każda strona oferty powinna być podpisana przez osobą uprawniona do podpisywania oferty, przy czym 
wykonawca może nie podpisywać stron nie zapisanych,  
5) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, 
6) oferent może złożyć tylko jedną ofertę (indywidualnie lub jako konsorcjum), w której musi być zaoferowana tylko 
jedna cena, 
7) oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Oferta” i 
tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 



wpływającej do zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów  Wykonawcy 
(dopuszcza się odcisk stempla); brak powyższych adnotacji dotyczącej wykonawcy może być przyczyną 
nieterminowego otwarcia oferty,  
8) wykonawca składając ofertę może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. Informacje te powinny być wydzielone w składanej ofercie np. poprzez umieszczenie ich w kopercie 
z napisem "Tajne". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
9) wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 7, oznakowanej 
dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 
10) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 
11) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: 
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o zamówienie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. 
12) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z 
aktualnym dokumentem tożsamości imię nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub 
nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego. 
13) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w p0stępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
1. Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego sekretariat pok. 105,  14.10.2014r. do godziny 10:00. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego sala konferencyjna pok. 106, 14.10.2014r. o godzinie 
10:10. 
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny  
1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT), wypełniając wszystkie pola 
formularza oferty  i następnie wyniki te wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie 
od wchodzących w jej skład elementów. 
2. Zamawiający poprawia w ofercie : 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4. Wykonawca może pisemnie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłek o których mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 
ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia . W takim przypadku zamawiający odrzuci ofertę 
zawierającą omyłki zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
5. Przed obliczeniem ceny oferty oferent powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: 
1) Opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 
2) Ceny jednostkowe asortymentu netto i brutto mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do 
dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535Z z póź. zm.). 
3. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmująca podatek od towarów i usług (VAT). 
4. W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla 
Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. 
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 
1) 100 % - cena – znaczenie czynnika 1. 
2. Sposób oceniania ofert: 
1) w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), 

zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 



     (n : w) x a – gdzie: 
 n – najniższa wartość z zaoferowanych, 
 w – wartość z oferty badanej  
 a – znaczenie czynnika przedstawione w ust. 1 pkt 1); 
3. Wszystkie oceny członków komisji zostaną wpisane do protokołu postępowania. 
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, 
która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów wskazanych w ust.1.  
§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 
1)wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę),albo imię i nazwisko siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę , a także 
punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
2)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez 
ogłoszenia albo zapytania o cenę, 
4)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 
1 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
3.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku 
zamówień których wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8   
3.2 nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, 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   
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 
mowa w ust.3.1 i 3.2 SIWZ jeżeli zachodzą przesłanki opisane w art. 94 ust.2 ustawy PZP. 
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 
 
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
§ 16. 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  
 Wzór umowy jest przedstawiony w dodatku nr 3 do SIWZ 
§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia.  
1. Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej. 
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę 
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną  i ogłaszaną na stronie 
internetowej Urzędu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
3. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  



4. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy 
ustawy  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.) oraz przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 
Rozdział 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - 48 części. 
Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pełną realizację asortymentu ujętego w grupie. 

§ 19. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
§ 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 
7 ( art. 36 ust. 2 pkt 3) lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,  jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień 
1.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp. 
§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
§ 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się droga elektroniczną  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu, oraz drogą elektroniczną 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie. 
§ 23. Informacje dotyczący walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy 

zamawiającym a wykonawcą (art. 36 ust. 1 pkt 17), jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 
walutach obcych 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na 
uwarunkowania wykonawcy. 
§ 24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 
 Nie dotyczy postępowania. 
§ 25. Wysokość kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Rozdział 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
§ 26. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  
powierzy podwykonawcom 
1.Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 
2. Brak oświadczenia będzie oznaczało, iż wykonawca zamierza zrealizować zamówienie samodzielnie bez 
uczestnictwa podwykonawców.  
§ 27. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom 
Nie dotyczy. 
§ 28. Dodatki 
Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 
1)wzór formularza oferty 
2)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
3)wzór umowy, 
4)wzór oświadczeń. 
Rozdział 4. Formularze dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
§ 29. Wzór formularza oferty 
Dodatek nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
§ 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Dodatek nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
§ 31. Wzór umowy 
Dodatek nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
§ 32. Wzór oświadczeń 
Dodatek nr 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                Jerzy Kułakowski 



Dodatek nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ    OFERTOWY        
  / w całości wypełnia i podpisuje Wykonawca / 
 

Firma ........................................................................................................................................................................ 
Pełna nazwa 

 
z siedzibą w .......................................... kod pocztowy........................................przy ul. 

..................................................... 
Kontakt tel............................................ fax....................................e-mail................................................ 

  
 Niniejszym składam/y ofertę cenową w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości przekraczającej równowartość 207000 euro na dostawę materiałów medycznych jednorazowego 
użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku do SIWZ.  
 

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014 
 

Deklarujemy  60  dniowy termin płatności. 

                                                                                  
 

Wartość  brutto  oferty obejmująca wszystkie koszty oraz rabaty i upusty wynosi odpowiednio:                                                                                  
 

dla grupy I ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy I   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy II ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy  II  w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy III ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy  III   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy IV ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy  IV   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy V ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy  V   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy VI ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy  VI   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy VII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 



Wadium dla grupy  VII   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy VIII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy  VIII   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy IX ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy IX  w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy X ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy  X   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XI ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy  XI  w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy XII   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XIII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy XIII   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XIV ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy XIV   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XV ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy XV   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XVI ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy XVI   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XVII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: .............................................................................................................................................................. / 

Wadium dla grupy XVII   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 



dla grupy XVIII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ............................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy XVIII   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XIX ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy  XIX   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XX ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ............................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy XX   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXI ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: .............................................................................................................................................................. / 

Wadium dla grupy  XXI   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy  XXII  w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXIII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy XXIII   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXIV ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy XXIV   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXV ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy XXV   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXVI ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy XXVI   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXVII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy XXVII   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXVIII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 



Wadium dla grupy XXVIII   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu..................... w formie ................. 

 

dla grupy XXIX ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: .............................................................................................................................................................. / 

Wadium dla grupy XXIX   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXX ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: .............................................................................................................................................................. / 

Wadium dla grupy  XXX   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXXI ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy  XXXI  w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu..................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXXII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: .............................................................................................................................................................. / 

Wadium dla grupy  XXXII   w kwocie  .............PLN zostało wniesione w dniu..................... w formie ...................... 

 

dla grupy XXXIII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy XXXIII   w kwocie  .............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ...................... 

 

dla grupy XXXIV ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: .............................................................................................................................................................. / 

Wadium dla grupy XXXIV   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu.................... w formie ...................... 

 

dla grupy XXXV ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ............................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy XXXV   w kwocie .............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXXVI ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: .............................................................................................................................................................. / 

Wadium dla grupy XXXVI   w kwocie  ............PLN zostało wniesione w dniu..................... w formie ........................ 

 

dla grupy XXXVII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: .............................................................................................................................................................. / 

Wadium dla grupy XXXVII  w kwocie  .............PLN zostało wniesione w dniu..................... w formie ...................... 

 

dla grupy XXXVIII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ........................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy XXXVIII   w kwocie  .............PLN zostało wniesione w dniu..................... w formie ...................... 

 



dla grupy XXXIX ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: .............................................................................................................................................................. / 

Wadium dla grupy XXXIX   w kwocie  .............PLN zostało wniesione w dniu..................... w formie ..................... 

 

dla grupy XL ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ............................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy XL  w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XLI ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ............................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy XLI   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ....................... 

 

dla grupy XLII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ....................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy XLII   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ....................... 

 

dla grupy XLIII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ............................................................................................................................................................. / 

Wadium dla grupy XLIII   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ....................... 

 

dla grupy XLIV ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ............................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy XLIV  w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ........................ 

 

dla grupy XLV ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ............................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy XLV   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ....................... 

dla grupy XLVI ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ............................................................................................................................................................ / 

 

Wadium dla grupy XLV   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ....................... 

dla grupy XLVII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ............................................................................................................................................................ / 

 

Wadium dla grupy XLV   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ....................... 

dla grupy XLVIII ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

/ słownie: ............................................................................................................................................................ / 

 

Wadium dla grupy XLV   w kwocie  ..............PLN zostało wniesione w dniu...................... w formie ....................... 

 

 

 



1. Dokładnie zapoznaliśmy  się z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową i 
przyjmujemy bez zastrzeżeń jej  warunki i postanowienia. Zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania 
oferty. 
 
2. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia oraz dokumenty złożyłem ze 
świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń  w celu uzyskania korzyści 
majątkowych. 
..................................... dnia .........................  r 

                               ............................................... 
                                                                                                      podpis i pieczęć Oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014 oświadczamy, że zgodnie z art. 
22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.) 
spełniamy warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Odnośnie podpunktów b  – d: 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 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. 
 

 
 
..................................... dnia .........................  r 
 
 
 
              ................................................................. 
             pieczęć i podpis wykonawcy 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek nr 4.1 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014 oświadczamy, że zgodnie z art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.) nie 

podlegamy wykluczeniu. 

 

 

 

 

..................................... dnia .........................  r 
 
 
 
        ................................................................. 
                    pieczęć i podpis wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek nr 4.2 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
 
 
 
 
 
 
 

art. 44 Ustawy PZP - Oświadczamy iż:  
 

Spełniam/y warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu  Znak sprawy: SPZOZ  JU / 2014  i składamy 
wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

 
 
 
 
..................................... dnia .........................  r 
 
 
 
        ................................................................. 
                      pieczęć i podpis wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dodatek nr 4.3 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
 
 
 
 
 

 Oświadczamy iż:  
 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014 posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.   

 
 
 
..................................... dnia .........................  r 
 
 
 
        ................................................................. 
                      pieczęć i podpis wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek nr 4.4 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014 oświadczamy, że należymy / nie 

należymy do grupy kapitałowej ................................................. której listę przynależnych podmiotów prezentujemy 

poniżej: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

 

..................................... dnia .........................  r 
 
 
 
        ................................................................. 
                    pieczęć i podpis wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepotrzebne skreślić 


