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I. Nazwa oraz adres Zamawiaj�cego 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Le�nym 

ul. M. Konopnickiej 65  

05-092 Łomianki 

e-mail: dzp@szpitaldziekanow.pl

www.szpitaldziekanow.pl 

Godziny urz�dowania: 8.00-15.30  

tel.: (022) 765 71 21, fax: (022) 751 27 07 

NIP 118-13-49-898; REGON 000291210 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Post�powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

(art. 39) o warto�ci poni�ej 130.000 EURO, zgodnie z ustaw� z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówie� publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) – zwan� dalej: ustaw� Pzp. 

2. Ilekro� w niniejszej Specyfikacji u�yte jest sformułowanie „ustawa Pzp” nale�y przez to rozumie�
ustaw� Prawo zamówie� publicznych, o której mowa w pkt. 1. 

III. Okre�lenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanek mlecznych dla niemowl�t, gotowych diet do 

�ywienia enteralnego, smoczków, �rodków specjalnego przeznaczenia �ywieniowego i innych 

produktów spo�ywczych dla dzieci i niemowl�t hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy 

w Dziekanowie Le�nym 

Wspólny Słownik Zamówie� (CPV) 

15 88 40 00-8 Produkty dla niemowl�t 
15 88 40 00-8 Kaszki, mleko i mieszanki mleczne w proszku 

33 71 17 70-5 Smoczki i gryzaczki dla niemowl�t 
 33 69 25 10-5 Preparaty od�ywiania wewn�trzjelitowego  

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów. 

Pakiet 1 Podstawowe i lecznicze mieszanki mleczne dla niemowl�t - obejmuje 10 pozycji 

Pakiet 2 Mieszanki mleczne dla niemowl�t płynne i w proszku - obejmuje 7 pozycji 

Pakiet 3 Smoczki do butelek - obejmuje 2 pozycje 

Pakiet 4 Specjalne mieszanki mleczne dla niemowl�t - obejmuje 4 pozycje 

Pakiet 5 Od�ywki i obiadki dla dzieci do pierwszego roku �ycia - obejmuje 42 pozycje 

Pakiet 6 Produkty do �ywienia dojelitowego - obejmuje 4 pozycje. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okre�la zał�cznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja 

asortymentowo-cenowa.  

IV. Zamówienia uzupełniaj�ce 

Zamawiaj�cy nie przewiduje zamówie� uzupełniaj�cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 

ustawy Pzp.  

V. Oferta cz��ciowa, wariantowa i umowa ramowa, pozostałe informacje 

1. Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� składania ofert cz��ciowych. Wykonawca mo�e zło�y� ofert� na 

jeden, kilka lub wszystkie pakiety. Oferta musi zawiera� wszystkie pozycje w zakresie danego 

pakietu.

2. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiaj�cy nie zamierza zawrze� umowy ramowej. 
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4. Zamawiaj�cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

5. Zamówienie nie dotyczy zamówie� w ramach dynamicznego systemu zakupów. 

6. Zamawiaj�cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje do realizacji przedmiotu zamówienia udział 

podwykonawców, zobowi�zany jest wskaza� w ofercie t� cz��� zamówienia, któr� b�dzie realizowa�
przy pomocy podwykonawcy. 

8. Ilekro� w niniejszej SIWZ lub zał�cznikach u�yto znaków towarowych lub �ródeł pochodzenia, 

wyrazom takim towarzyszy zwrot „lub równowa�ny”. Wskazanie w SIWZ i zał�cznikach nazwy 

handlowej okre�la klas� produktu i słu�y ustaleniu standardu w zakresie wymogów technicznych i 

jako�ciowych postawionych przez Zamawiaj�cego. Uznaje si�, �e produkt równowa�ny to produkt o 

wła�ciwo�ciach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od wskazanego z u�yciem nazwy 

handlowej, oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, posiadaj�cy 

minimum parametry techniczne, funkcje, zastosowanie i przeznaczenie takie jak wskazany z u�yciem 

nazwy handlowej. Udowodnienie równowa�no�ci spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zamawiaj�cy nie dopuszcza rozliczenia zamówienia w walucie obcej. Rozliczenia b�d� dokonywane 

w PLN.

10. Zamawiaj�cy nie ogranicza mo�liwo�ci ubiegania si� o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi� osoby niepełnosprawne. 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia – 12 miesi�cy od daty podpisania umowy, dostawy realizowane 

sukcesywnie, na podstawie bie��cych zapotrzebowa� Zamawiaj�cego.       

VII. Warunki udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� wykonawcy, którzy spełniaj� warunki, o których mowa 

    w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotycz�ce: 

1) posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, 

je�eli przepisy prawa nakładaj� obowi�zek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i do�wiadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

Ad. 1) 

posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa 

nakładaj� obowi�zek ich posiadania;

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie zło�onego o�wiadczenia zgodnie z tre�ci� art. 

22 ust. 1 pkt. 1 ustawy  Pzp – wg zał�cznika nr 3 do SIWZ.

Ad. 2) 

Wiedza i do�wiadczenie:  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie zło�onego o�wiadczenia zgodnie z tre�ci� art. 

22 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp – wg zał�cznika nr 3 do SIWZ.

Ad. 3) 

potencjał techniczny:

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie zło�onego o�wiadczenia zgodnie z tre�ci� art. 

22 ust. 1 pkt. 3 ustawy  Pzp – wg zał�cznika nr 3 do SIWZ.



4

osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie zło�onego o�wiadczenia zgodnie z tre�ci� art. 

22 ust. 1 pkt. 3 ustawy  Pzp. – wg zał�cznika nr 3 do SIWZ

Ad. 4)  

sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełnienia warunku zostanie na podstawie zło�onego o�wiadczenia zgodnie z tre�ci� art. 22 ust. 1 

pkt. 4 ustawy  Pzp. – wg zał�cznika nr 3 do SIWZ

2. Wykonawca mo�e polega� na wiedzy i do�wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  

do wykonania zamówienia lub zdolno�ciach finansowych innych podmiotów, niezale�nie od 

charakteru prawnego ł�cz�cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi�zany jest 

udowodni� Zamawiaj�cemu, i� b�dzie dysponował zasobami niezb�dnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególno�ci przedstawiaj�c w tym celu pisemne zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezb�dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Je�eli Wykonawca, wykazuj�c spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach 

innych podmiotów na zasadach okre�lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te b�d� brały udział 

w realizacji cz��ci zamówienia, Wykonawca zobowi�zany jest przedło�y� dokumenty wskazane w 

Rozdziale VIII pkt. 2 lit a), b) w stosunku do tych podmiotów. 

4. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� Wykonawcy, którzy nie podlegaj� wykluczeniu  

z post�powania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

5. Zamawiaj�cy dokona oceny spełniania warunków udziału w post�powaniu, na podstawie o�wiadcze�
i dokumentów zło�onych przez wykonawc� wymienionych w Rozdziale VIII SIWZ. 

VIII. O�wiadczenia i dokumenty wymagane do przedło�enia w skladanej ofercie. 

1.   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc� warunków, o których mowa w art. 22 ust.    

     1 ustawy, Wykonawca jest zobowi�zany zło�y� wraz z ofert�: 

a) o�wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu okre�lonych w art. 22 ust.1 ustawy 

Prawo zamówie� publicznych – na zał�czniku nr 3 do SIWZ, 

2.   W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y     

      przedło�y�: 

a) o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia – na zał�czniku nr 4, 

b) aktualny odpis z wła�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

3.   Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj�cy, �e: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci - wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
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4.   Dokumenty potwierdzaj�ce, �e oferowane dostawy odpowiadaj� okre�lonym wymaganiom 

W celu potwierdzenia, �e oferowane dostawy odpowiadaj� wymaganiom okre�lonym przez 

Zamawiaj�cego, Zamawiaj�cy ��da zło�enia wraz z ofert� nast�puj�cych dokumentów:

a) materiały producenta, foldery, opisy, ulotki informacyjne, wyci�gi z katalogów itp. dotycz�ce 

oferowanych produktów, pozwalaj�ce Zamawiaj�cemu na stwierdzenie zgodno�ci oferowanego 

produktu z opisem SIWZ 

b) o�wiadczenie wykonawcy, �e zaoferowany przez niego w asortyment posiada aktualne dokumenty 

dopuszczaj�ce do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z charakterystyk�
produktu, i �e dokumenty te zostan� udost�pnione na ka�de ��danie Zamawiaj�cego – na 

zał�czniku nr 5 do SIWZ.  

5.   Pozostałe dokumenty wymagane od Wykonawców. 

a) pełnomocnictwo do podpisania oferty, je�eli osob� podpisuj�c� nie jest osoba upowa�niona na 

podstawie zał�czonych do oferty dokumentów rejestrowych – w formie oryginału lub kopii 

po�wiadczonej notarialnie. 

b) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówie� publicznych w przypadku 

składania oferty przez wykonawców ubiegaj�cych si� wspólnie o udzielenie zamówienia. 

c) wypełniony formularz ofertowy – zał�cznik nr 2 do SIWZ.

d) wypełniony formularz specyfikacji asortymentowo-cenowej – zał�cznik nr 1 do SIWZ

e) pisemne zobowi�zanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezb�dnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca 

powołuje si� przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w post�powaniu na potencjał 

innych podmiotów.

6. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w post�powaniu oraz 

niepodlegania wykluczeniu, nale�y zło�y� w oryginale lub kopii po�wiadczonej za zgodno��  
z oryginałem przez Wykonawc�. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si�  
o udzielenie zamówienia kopie dokumentów s� po�wiadczane za zgodno�� z oryginałem przez 

Wykonawc�, którego one dotycz� lub przez upowa�nionego przez Wykonawców pełnomocnika. 

7.  Zamawiaj�cy mo�e ��da� przedstawienia oryginału lub notarialnie po�wiadczonej kopii dokumentu 

wył�cznie wtedy, gdy zło�ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w�tpliwo�ci, co do jej 

prawdziwo�ci. 

8.  Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym s� składane wraz z tłumaczeniem na j�zyk polski. 

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia 

1. Stosownie do tre�ci art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy mog� wspólnie ubiega� si� o udzielenie 

zamówienia.  W takim przypadku wykonawcy ustanawiaj� pełnomocnika do reprezentowania ich w 

post�powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego.  

2. Wszelka korespondencja prowadzona b�dzie z pełnomocnikiem. 

3. Je�eli oferta wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiaj�cy wymaga przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

reguluj�cej współprac� tych Wykonawców.  

4. Wykonawcy, którzy ubiegaj� si� wspólnie o udzielenie zamówienia musz� wykaza�, �e warunki 

okre�lone w Rozdziale VII pkt 1 ppkt.1- 4 spełniaj� ł�cznie. �aden z wykonawców nie mo�e podlega�
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – o�wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz 

dokumenty wymienione w Rozdziale VIII pkt. 2 musi zło�y� ka�dy z Wykonawców z osobna. 

X. Informacje o sposobie porozumiewania si� Zamawiaj�cego z Wykonawcami  

 i sposobie przekazywania o�wiadcze� i dokumentów 

1. Zamawiaj�cy porozumiewa� si� b�dzie z Wykonawcami faksem lub drog� elektroniczn�. Zawsze   

wymagana jest forma pisemna. 

2. O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc� faxu lub e-maila 
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uwa�a si� za zło�one w terminie, je�eli ich tre�� dotarła do adresata przed upływem terminu. Ka�da 

ze stron na ��danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w tej samej formie. 

3. Wszelkie zapytania dotycz�ce prowadzonego post�powania nale�y kierowa� na adres e-mail: 

dzp@szpitaldziekanow.pl  lub na nr faxu (22) 751 27 07. 

4.  Zamawiaj�cy wezwie Wykonawców, którzy w okre�lonym terminie nie zło�yli wymaganych przez 

Zamawiaj�cego o�wiadcze� lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie zło�yli 

pełnomocnictw, albo którzy zło�yli wymagane przez Zamawiaj�cego o�wiadczenia i dokumenty o 

których mowa w art. 25 ust. 1, zawieraj�ce bł�dy lub którzy zło�yli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 

zło�enia w wyznaczonym terminie, chyba �e mimo ich zło�enia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewa�nienie post�powania. Zło�one na wezwanie 

Zamawiaj�cego o�wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza� spełnienie przez wykonawc�
warunków udziału w post�powaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymaga� okre�lonych 

przez Zamawiaj�cego, nie pó�niej ni� w dniu, w którym upłyn�ł termin składania ofert. 

XI. Warunki uzyskania dodatkowych wyja�nie� dotycz�cych tre�ci SIWZ: 

1. Wykonawca mo�e zwróci� si� do Zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci SIWZ. Zamawiaj�cy jest 

zobowi�zany udzieli� wyja�nie� niezwłocznie jednak nie pó�niej ni� na 2 dni przez upływem terminu 

składnia ofert pod warunkiem, �e wniosek o wyja�nienie tre�ci SIWZ wpłyn�ł do Zamawiaj�cego nie 

pó�niej ni� do ko�ca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

W przypadku zło�enia przez Wykonawc� wniosku po upływie powy�szego terminu, Zamawiaj�cy 

mo�e udzieli� wyja�nie� albo pozostawi� wniosek bez rozpoznania. 

2. Zapytania dotycz�ce tre�ci SIWZ nale�y kierowa� na adres: Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci warszawy w Dziekanowie Le�nym, ul. M. Konopnickiej 65, 

05-092 Łomianki; e-mail dzp@szpitaldziekanow.pl ,  fax (22) 751 27 07. 

3. Do udzielania wyja�nie� na zadawane przez Wykonawców pytania w formie okre�lonej w pkt. 2 

upowa�nieni s�: 
• w sprawie przedmiotu zamówienia: Marta Kielak – Dietetyk, tel. (22) 765 71 34 

• w sprawach proceduralnych: Zespół ds. zamówie� publicznych tel. (22) 76 57 121. 

4. Przedłu�enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyja�nienie 

tre�ci SIWZ. 

5. Wszelkie informacje, zmiany tre�ci SIWZ oraz pytania i odpowiedzi na zadane Zamawiaj�cemu 

pytania, b�d� zamieszczane na stronie internetowej Zamawiaj�cego www.szpitaldziekanow.pl   

Wykonawcy s� zobowi�zani zatem do zasi�gania wszelkich bie��cych informacji nt. prowadzonego 

post�powania ze strony internetowej Zamawiaj�cego. Zamawiaj�cy przewiduje równie� przesłanie 

drog� elektroniczn� lub faxem wyja�nie� Wykonawcom, którzy zwrócili si� z pro�b� o wyja�nienie 

tre�ci SIWZ. 

XII. Opis sposobu wprowadzenia ewentualnych zmian SIWZ  

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiaj�cy mo�e 

zmieni� tre�� dokumentów składaj�cych si� na specyfikacj� istotnych warunków zamówienia. 

2. Dokonan� zmian� specyfikacji zamawiaj�cy przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ, oraz zamie�ci j� na własnej stronie internetowej.  

3. Je�eli zmiana tre�ci SIWZ prowadzi do zmiany tre�ci ogłoszenia, zamawiaj�cy przekazuje do 

Biuletynu Zamówie� Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

4. W przypadku dokonywania zmiany tre�ci ogłoszenia o zamówieniu, zamawiaj�cy przedłu�a termin 

składania ofert o czas niezb�dny do wprowadzenia zmian w ofertach, je�eli jest to konieczne. 

5. Je�eli zmiana jest istotna, a w szczególno�ci dotyczy okre�lenia przedmiotu zamówienia, wielko�ci 

lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w post�powaniu lub sposobu 

oceny ich spełniania, Zamawiaj�cy przedłu�y termin składania ofert o czas niezb�dny na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

6. Zamawiaj�cy niezwłocznie po przekazaniu zmiany tre�ci ogłoszenia do Biuletynu Zamówie�
Publicznych  zamieszcza informacj� o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 
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XIII. Wymagania dotycz�ce wadium  

Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia wadium. 

XIV. Termin zwi�zania ofert�

1. Zgodnie z tre�ci� art. 85 ust. 1 pkt 1 Wykonawca jest zwi�zany ofert� przez okres 30 dni. Bieg terminu 

zwi�zania ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj�cego mo�e przedłu�y� termin zwi�zania ofert�, z 

tym �e Zamawiaj�cy mo�e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwi�zania ofert�, 
zwróci� si� do Wykonawców o wyra�enie zgody na przedłu�enie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłu�szy jednak ni� 60 dni. 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca mo�e zło�y� tylko jedn� ofert�. Zło�enie wi�cej ni� jednej oferty lub oferty zawieraj�cej  

      propozycje alternatywne skutkowa� b�dzie odrzuceniem wszystkich ofert zło�onych przez  

      Wykonawc�. 
2. Ofert� składa si�, pod rygorem niewa�no�ci, w formie pisemnej. 

3. Tre�� oferty musi odpowiada� tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oferta wraz z zał�cznikami musi by� sporz�dzona w j�zyku polskim. Ka�dy dokument składaj�cy si�
na ofert� sporz�dzony w innym j�zyku ni� j�zyk polski składany jest wraz z tłumaczeniem na j�zyk 

polski, po�wiadczonym przez Wykonawc�. W razie jakichkolwiek w�tpliwo�ci uznaje si�, �e wersja 

polskoj�zyczna jest wersj� wi���c�. Zamawiaj�cy wymaga, aby oferta wraz z zał�cznikami była 

podpisana przez osob� upowa�nion� do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Oferta winna by� podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wła�ciwym rejestrze 

lub innym dokumencie, wła�ciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

6. Je�eli osoba b�d� osoby podpisuj�ca ofert� działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo 

to musi w swojej tre�ci jednoznacznie wskazywa� uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo 

lub odpis notarialny lub kopia po�wiadczona przez mocodawc� musi zosta� doł�czona do oferty i 

musi by� zło�ona w oryginale. 

7. Dokumenty wymienione w Rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. 2009r. 

Nr 226, poz. 1817) mog� by� zło�one w oryginale lub kserokopii po�wiadczonej za zgodno�� z 

oryginałem przez Wykonawc� „za zgodno�� z oryginałem” przez Wykonawc�, opatrzone podpisem i 

piecz�tk� Wykonawcy (lub osoby/osób podpisuj�cej/ych ofert�).  
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia kopie dokumentów 

s� po�wiadczane za zgodno�� z oryginałem przez Wykonawc�, którego one dotycz� lub przez 

upowa�nionego przez Wykonawców pełnomocnika. 

9. Ka�da strona zawieraj�ca jak�kolwiek tre�� powinna by� podpisana lub parafowana przez 

Wykonawc�. Wszelkie poprawki w tre�ci oferty, w szczególno�ci ka�de przekre�lenie, przerobienie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłoni�cie korektorem, itp. powinny by� parafowane przez Wykonawc�. 
10. Strony oferty powinny by� trwale ze sob� poł�czone i kolejno ponumerowane. W tre�ci oferty       

Wykonawca winien umie�ci� informacj� o ilo�ci stron oferty.  

11. Je�eli niektóre informacje w ofercie stanowi� tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca mo�e zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zastrzec w 

ofercie, które informacje nie mog� by� udost�pniane innym uczestnikom post�powania. Informacje te 

musz� by� opatrzone klauzul�: “Informacje stanowi�ce tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 

11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 

153 poz. 1503)” oraz winny by� one trwale spi�te, umieszczone w osobnej, wewn�trznej kopercie, 

odr�bnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Wg powy�szego artykułu przez tajemnic�
przedsi�biorstwa rozumie si� nieujawnione do wiadomo�ci publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsi�biorstwa lub inne informacje posiadaj�ce warto��
gospodarcz�, co do których przedsi�biorca podj�ł niezb�dne działania w celu zachowania ich 

poufno�ci. Wykonawca nie mo�e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
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12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zawi�zane z przygotowaniem i zło�eniem oferty.  

13. Zamawiaj�cy mo�e ��da� przedstawienia oryginału lub notarialnie po�wiadczonej kopii dokumentu 

wył�cznie wtedy, gdy zło�ona przez Wykonawc� kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione w�tpliwo�ci co do jej prawdziwo�ci.  

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofert� nale�y zło�y� w siedzibie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Le�nym,  

ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki – w kancelarii (budynek główny szpitala - parter)  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2013r. do godz. 10:00. 

2. Ofert� nale�y umie�ci� w zamkni�tym opakowaniu, uniemo�liwiaj�cym odczytanie zawarto�ci bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by� oznaczone wg poni�szego wzoru:  

nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie le�nym, 

ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki

Oferta na “…………………” 

“Nie otwiera� przed dniem ………….r godz. 10:30

3. W przypadku zło�enia oferty po terminie składania ofert, Zamawiaj�cy zawiadomi Wykonawc� o 

zło�eniu oferty po terminie oraz zwróci ofert� po upływie terminu do wniesienia odwołania -  zgodnie 

z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

4. Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do zło�onej oferty pod 

warunkiem, �e Zamawiaj�cy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by� zło�one według takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". 

Koperty oznaczone "ZMIANA" zostan� otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawno�ci procedury dokonywania zmian, zostan� doł�czone 

do oferty.  

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofa� si� z post�powania poprzez 

zło�enie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 

z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób b�d� otwierane w 

pierwszej kolejno�ci po potwierdzeniu poprawno�ci post�powania Wykonawcy oraz zgodno�ci z 

danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie b�d�
otwierane. 

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nast�pi w siedzibie Zamawiaj�cego – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie 

Le�nym przy ul. Konopnickiej 65 (Sala Konferencyjna, II pi�tro, budynek główny szpitala), w dniu 

25.01.2013 r. o godzinie 10:30. 

2. Bezpo�rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj�cy poda kwot�, jak� zamierza przeznaczy� na 

sfinansowanie zamówienia.  

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj�cy poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje 

dotycz�ce ceny oferty.  

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mog� uczestniczy� w sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecno�ci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiaj�cy prze�le Wykonawcy informacj� z 

otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.  

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca uwzgl�dniaj�c wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie 

uj�� wszelkie koszty niezb�dne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 
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2. Cena zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. nr 97 poz. 1050 z pó�n. 

zm.) jest warto�ci� pieni��n�, jak� Zamawiaj�cy jest zobowi�zany zapłaci� Wykonawcy za 

dostarczony towar uwzgl�dniaj�c w cenie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, je�eli 

na podstawie odr�bnych przepisów towar podlega obci��eniu podatkiem od towarów i usług oraz 

podatkiem akcyzowym. 

3. Cena oferty musi zawiera� ostateczn�, sumaryczn� cen� obejmuj�c� wszystkie koszty  

z uwzgl�dnieniem wszystkich opłat i podatków (tak�e podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych 

upustów i rabatów. Cena musi by� podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

4. Wykonawca zobowi�zany jest poda� cen� ofertow� na formularzu ofertowym – zał�cznik Nr 2 do 

SIWZ oraz przedstawi� ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia na 

formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej zgodnie z tre�ci� Zał�cznika Nr 1 do SIWZ. 

5. Cen� oferty stanowi suma warto�ci brutto wszystkich pozycji formularza specyfikacji 

asortymentowo- cenowej (zał�cznik nr 1).  

6. Je�eli Zamawiaj�cemu zostanie zło�ona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowi�zku 

podatkowego Zamawiaj�cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotycz�cym wewn�trzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj�cy w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowi�zek wpłaci�
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.  

XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiaj�cy b�dzie kierował si� kryterium ceny  

Lp. 
Kryterium 

oceny ofert 
Opis 

Waga – 

udział % w 

ocenie 

Maksymal

na liczba 

punktów 

1. Cena (C) 
Ł�czna cena za realizacj� przedmiotu 

zamówienia 
100% 100 pkt 

Maksymalna ilo�� mo�liwych do uzyskania punktów za cen� – 100  

Oferta najta�sza spo�ród nieodrzuconych otrzyma 100 pkt.  

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 

                               Cmin 

WpC  =  100 %  x   Cn     x 100 

WpC       -  warto�� punktowa  ceny  

Cn           -  cena  badanej oferty 

Cmin       -  najni�sza cena   

2. Cena zostanie obliczona przez Wykonawc� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa i podana  

w ,,Formularzu oferty" (zał�cznik nr 2). 

3. Za najkorzystniejsz� zostanie uznana oferta spełniaj�ca wymagania zamawiaj�cego okre�lone  

w niniejszej SIWZ, z najni�sz� cen� (brutto). 

XX. Wybór oferty najkorzystniejszej i udzielenie zamówienia 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj�cy zawiadomi jednocze�nie 

Wykonawców, którzy zło�yli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj�c nazw� (firm�), siedzib� i adres Wykonawcy, którego 

ofert� wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a tak�e nazwy (firmy), siedziby i adresy 

Wykonawców, którzy zło�yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania zło�onych ofert 

zawieraj�cym punktacj� przyznan� ofertom w kryterium oceny ofert , 
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b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post�powania o udzielenie zamówienia, podaj�c 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d) terminie okre�lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia 

publicznego mo�e by� zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj�cy zamieszcza informacje, o których 

mowa w ust. 1 punkt a, na stronie internetowej www.szpitaldziekanow.pl  oraz na tablicy ogłosze� w 

swojej siedzibie. 

3. Zamawiaj�cy zawrze umow� w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze�eniem art. 183 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym ni� 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, je�eli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób okre�lony w art. 27 ust. 

2 ustawy (fax, e-mail), albo 10 dni – je�eli zostało przesłane w inny sposób. 

4. Zamawiaj�cy mo�e zawrze� umow� w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  

o których mowa w pkt. 3, je�eli w post�powaniu o udzielenie zamówienia została zło�ona tylko jedna 

oferta . 

5. Je�eli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si� od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiaj�cy mo�e wybra� ofert� najkorzystniejsz� spo�ród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, �e zachodz� przesłanki 

uniewa�nienia post�powania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

XXI. Informacje o formalno�ciach, jakie powinny zosta� dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone grupie Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si�  
o udzielenie zamówienia, Zamawiaj�cy wymaga dostarczenia umowy konsorcjum przed podpisaniem 

umowy o zamówienie publiczne.  

XXII. Wymagania dotycz�ce zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy. 

Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale�ytego umowy. 

XXIII. Zmiana umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie której dokonano  wyboru   

wykonawcy. 

Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� zmiany postanowie� zawartej umowy w zakresie: 

1) przedło�enia przez Wykonawc� oferty korzystniejszej dla Zamawiaj�cego, pod warunkiem i�
odpowiednik jest tej samej lub wy�szej jako�ci, za cen� nie wy�sz� ni� cena produktu obj�tego 

umow�, 
2) wprowadzenia do sprzeda�y przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu 

powoduj�cego wycofanie dotychczasowego, za cen� nie wy�sz� ni� cena produktu obj�tego umow�.  
3) zmiany podwykonawcy, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawc� realizacji zamówienia przy 

pomocy podwykonawców,  

4) zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towaru i usług  

w odniesieniu odpowiednio do cało�ci lub danej cz��ci warto�ci zamówienia, którego zmiana 

dotyczy, 

5) obni�enia ilo�ci/wielko�ci przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 

wynikaj�cego z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczno�ci takiej zmiany. 

6) zmian korzystnych dla Zamawiaj�cego, w szczególno�ci obni�enia cen jednostkowych dostarczanych 

produktów  przez Wykonawc�
7) zaoferowania zamiennika w przypadku np. braków u producenta, wstrzymania lub przerwy  

w produkcji itp. po akceptacji Zamawiaj�cego, w cenie nie wy�szej ni� cena produktu obj�tego ofert�. 
8) przedłu�enia terminu obowi�zywania umowy, w przypadku niewyczerpania warto�ci umowy. 

XXIV. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej. 



11

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo�e 

dozna� uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj�cego przepisów ustawy Prawo zamówie�
publicznych, przysługuj� �rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

Zał�czniki do SIWZ:

Zał�cznik Nr 1 - Formularz specyfikacji asortymentowo-cenowej, 

Zał�cznik Nr 2 - Formularz ofertowy, 

Zał�cznik Nr 3 - O�wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu,  

Zał�cznik Nr 4 - O�wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post�powania, 

Zał�cznik Nr 5 - O�wiadczenie Wykonawcy, �e zaoferowane przez niego w przetargu produkty posiadaj�
aktualne dokumenty dopuszczaj�ce do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

i �e dokumenty te zostan� udost�pnione na ka�de ��danie Zamawiaj�cego.  

Zał�cznik Nr 6 - Projekt umowy. 


