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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym 
ul. M. Konopnickiej 65  
05-092 Łomianki 
e-mail: dzp@szpitaldziekanow.pl 
www.szpitaldziekanow.pl 
godziny urzędowania: 8.00-15.30  
tel.: (022) 765 71 21, fax: (022) 765 72 56 
NIP 118-13-49-898; REGON 000291210 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
(art. 39) o wartości powyżej 130.000 EURO, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) – zwaną dalej: ustawą Pzp. 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest sformułowanie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć 
ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 1. 

III. Okre ślenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu restrukturyzacyjnego w wysokości 
13.533.000,00 PLN dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym z przeznaczeniem na 
spłatę zadłużenia. 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)   
66 11 30 00 - 5 Usługi udzielania kredytu 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

IV. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Pzp.  

V. Oferta częściowa, wariantowa i umowa ramowa, pozostałe informacje 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
5. Zamówienie nie dotyczy zamówień w ramach dynamicznego systemu zakupów. 
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
7. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie wyraża zgody na udział w 

postępowaniu podwykonawców. 
8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia zamówienia w walucie obcej. Rozliczenia będą dokonywane 

w PLN. 
9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 

u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

VI. Okres realizacji zamówienia 

Okres realizacji zamówienia – 10 lat (120 miesięcy) od daty podpisania umowy. 
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VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa    
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 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 

oraz wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z opisem zawartym 
w niniejszym rozdziale oraz nie podlegający wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
 
Ad. 1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie analizy złożonych dokumentów 
potwierdzających posiadanie, przez Wykonawcę, zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na 
terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997r. Prawo bankowe (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku 
określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie 
działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe 
 
Ad. 2) wiedza i doświadczenie:  
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 
22 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp – wg załącznika nr 3 do SIWZ. 
 
Ad. 3) potencjał techniczny: 
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 
22 ust. 1 pkt. 3 ustawy  Pzp – wg załącznika nr 3 do SIWZ. 
 
osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 
22 ust. 1 pkt. 3 ustawy  Pzp. – wg załącznika nr 3 do SIWZ 
 
Ad. 4) sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 
22 ust. 1 pkt. 4 ustawy  Pzp. – wg załącznika nr 3 do SIWZ 
 
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych 

przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SIWZ. 

VIII. O świadczenia i dokumenty wymagane do przedłożenia w składanej ofercie. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – na załączniku nr 3 do SIWZ, 
 

2.   W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy     
      przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – na załączniku nr 4 do SIWZ,  
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b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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 wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

d) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

e) aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4–8 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

f) w przypadku podmiotów zbiorowych - aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

g) aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
10 i 11 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wniosków 
o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5 lub oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej – na załączniku 5 do SIWZ. 

 
3.   Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VIII 2b) – VIII 2g) niniejszej SIWZ przedkłada 
odpowiednio: 
- dla dokumentów wymienionych w pkt. VIII 2b) – VIII 2d) dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

b) nie zalega z uiszczaniem 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 - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

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

 - dla dokumentów wymienionych w pkt. VIII 2e) i VIII 2g) zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp 
 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  
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4.   Pozostałe dokumenty wymagane od Wykonawców. 
a) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na 

podstawie załączonych do oferty dokumentów rejestrowych – w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

b) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku 
składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

c) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 
d) wypełniony harmonogram spłaty kredytu – załącznik nr 6 do SIWZ 
e) dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 

Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodlegania wykluczeniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego 
one dotyczą lub przez upoważnionego przez Wykonawców pełnomocnika. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. 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.  
 Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: nr 
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika 
(przedstawicieli uprawnionych do składania oświadczeń woli wymienionych we właściwym rejestrze 
lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy). Dokument pełnomocnictwa musi zostać 
złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający wymaga przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  

4. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
określone w Rozdziale VII pkt 1 ppkt.1- 4 spełniają łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz 
dokumenty wymienione w Rozdziale VIII pkt. 2 musi złożyć każdy z Wykonawców z osobna. W 
przypadku składania oferty przez spółkę wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla 
każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.  

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
 i sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze   
wymagana jest forma pisemna. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub e-maila uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w tej samej formie. 

3. Wszelkie zapytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres e-mail: 
dzp@szpitaldziekanow.pl  lub na nr faxu (22) 765 72 56. 
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4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o 
których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

XI. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 6 dni przez upływem terminu 
składnia ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

2. Zapytania dotyczące treści SIWZ należy kierować na adres: Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 
05-092 Łomianki; e-mail dzp@szpitaldziekanow.pl,  fax (22) 765 72 56. 

3. Do udzielania wyjaśnień na zadawane przez Wykonawców pytania w formie określonej w pkt. 2 
upoważnieni są: 
• w sprawie przedmiotu zamówienia: Ewa Łukasiak, tel. (22) 76 57 114, 
• w sprawach proceduralnych: Zespół ds. zamówień publicznych tel. (22) 76 57 121. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SIWZ. 

5. Wszelkie informacje, zmiany treści SIWZ oraz pytania i odpowiedzi na zadane Zamawiającemu 
pytania, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitaldziekanow.pl   
Wykonawcy są zobowiązani zatem do zasięgania wszelkich bieżących informacji nt. prowadzonego 
postępowania ze strony internetowej Zamawiającego. Zamawiający przewiduje również przesłanie 
drogą elektroniczną lub faxem wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie 
treści SIWZ. 

XII. Opis sposobu wprowadzenia ewentualnych zmian SIWZ  

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

2. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej.  

3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający przekazuje do 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o 
niekompletnej procedurze lub sprostowania. 

4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

5. Jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub 
zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich 
spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach. 

6. Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia do UOPWE zamieszcza 
informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

XIII. Wymagania dotyczące wadium  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00zł. 
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
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3. Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do 
złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku zamawiającego (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do 
oferty). 

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) w pieniądzu - na konto Zamawiającego w MBS w Łomiankach, nr rachunku: 08 8009 0007 0000 

0475 2001 0105 z określeniem tytułu wpłaty: „Przetarg DZ/25/2013 Udzielenie długoterminowego 
kredytu restrukturyzacyjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”. 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy  

z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r., 
Nr 109, poz.1158 ze zm.). 

5. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, 
na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli A 
kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji 
ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej 
dacie średni kurs NBP. 

6. W  treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, 
w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:  
a) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ok. 25 
ust. 1 lub pełnomocnictw,  

b) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  
−  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie,  
−  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane),  
−  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy.  

Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty 
należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno 
obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium wniesione 
przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

7. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał 
dokumentu należy złożyć do terminu składania ofert w kasie (II piętro, budynek główny szpitala) i 
zaznaczyć ten fakt na kopercie z ofertą. 

8. 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. ustawy Pzp. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane). 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca 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. 
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Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, 
zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

XIV. Termin zwi ązania ofertą 

1. Zgodnie z treścią art. 85 ust. 1 pkt 3 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 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 dopuszczalne 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 przedłużenia dotyczy 
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej  
propozycje alternatywne skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez  
Wykonawcę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 

na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski składany jest wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była 
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

6. Jeżeli osoba bądź osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo 
to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo 
lub odpis notarialny lub kopia poświadczona przez mocodawcę musi zostać dołączona do oferty i musi 
być złożona w oryginale. 

7. Dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013r. Nr 0, poz. 231) mogą być złożone w oryginale lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia dokumentu winna być 
poświadczona w następujący sposób: „za zgodność z oryginałem”, podpis i pieczątka wykonawcy 
(osoby/osób podpisującej/ych ofertę). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez upoważnionego przez Wykonawców pełnomocnika. 

8. Każda strona zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę. Wszelkie poprawki w treści oferty, w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty       
Wykonawca winien umieścić informację o ilości stron oferty.  

10. Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zastrzec w 
ofercie, które informacje nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje 
te muszą być opatrzone klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. 
Nr 153 poz. 1503)” oraz winny być one trwale spięte, umieszczone w osobnej, wewnętrznej 
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kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Wg powyższego artykułu przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zawiązane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu   

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie 
Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki – w Sekretariacie (budynek główny szpitala - II 
piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2013r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone wg poniższego wzoru:  

 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie leśnym,  
ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki 

Oferta na „…………………” 
„Nie otwierać przed dniem ………….r. godz. ….” 

 
3. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 

złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania -  zgodnie 
z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty 
oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany 
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z 
napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi 
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie 
Leśnym przy ul. Konopnickiej 65 (Sala Konferencyjna, II piętro, budynek główny szpitala), w dniu 
17.12.2013 r. o godzinie 10:30.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące 
ceny oferty.  

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z 
otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.  

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

Wykonawca do wyliczenia ceny ofertowej przyjmuje: 
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a) jednorazowe uruchomienie kredytu w transzach: 
-  wykorzystanie kwoty kredytu nastąpi w 3 następujących transzach: 

1 transza w wysokości: 40% - uruchomiona w terminie 11 dni od daty zawarcia umowy, 
2 transza w wysokości: 30% - uruchomiona w ciągu 30 dni od wypłaty pierwszej transzy, 
3 transza w wysokości: 30% - uruchomiona w ciągu 30 dni od wypłaty drugiej transzy. 

b) do obliczenia oprocentowania należy przyjąć stawkę WIBOR 1M w wysokości obowiązującej w dniu 
przypadającym na 4 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert. 

c) spłatę kredytu w równych miesięcznych ratach. 
Cena oferty należy obliczyć w wielkości wyrażonej w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
i wpisać w tabelę znajdującą się w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 2 do SIWZ) 
Na cenę oferty będą składać się łączne koszty odsetek naliczonych zgodnie z zaproponowanym przez 
Wykonawców oprocentowaniem i prowizją. 

XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny  
 

Lp. 
Kryterium 
oceny ofert Opis 

Waga – 
udział % w 

ocenie 

Maksymaln
a liczba 
punktów 

1. 
 

Cena (C) 
 

Łączna cena za realizację przedmiotu 
zamówienia 100% 

 
100 pkt 

 
 
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów za cenę – 100  
Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych otrzyma 100 pkt.  
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 
 

                               Cmin 
WpC  =  100 %  x   Cn     x 100 
 

WpC       -  wartość punktowa ceny  
Cn           -  cena  badanej oferty 
Cmin       -  najniższa cena   
 

2. Cena zostanie obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana  
w ,,Formularzu oferty" (załącznik nr 2). 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania zamawiającego określone  
w niniejszej SIWZ, z najniższą ceną. 

XX. Wybór oferty najkorzystniejszej i udzielenie zamówienia 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w ust. 1 punkt a, na stronie internetowej www.szpitaldziekanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
swojej siedzibie. 
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3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 
Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
ustawy (fax, e-mail), albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 
2 pkt. 1) lit. a) Pzp. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

XXI. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia umowy konsorcjum przed podpisaniem 
umowy o zamówienie publiczne.  

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego umowy. 

XXIII. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  
wyboru wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku gdy: 
1) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa, 
2) dotyczą możliwości uruchomienia transz i spłat rat w innej dacie. 

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy. 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu restrukturyzacyjnego w 
wysokości 13.533.000,00PLN dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Spłata 
nastąpi zgodnie z „harmonogramem spłaty kredytu”, który będzie załącznikiem do umowy. 

2. Przeznaczeniem kredytu jest spłata zadłużenia SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie 
Leśnym. 

3. Umowa kredytowa musi zawierać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w 
SIWZ i Załącznikach do SIWZ. 

4. W przypadku, zmiennej stopy oprocentowania, zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od 
kredytu, regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych jako suma zmiennej stawki 
bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1-miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego 
notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą 
marżę Wykonawcy. W sytuacji zaprzestania publikowania wskaźnika WIBOR 1M, stawka bazowa 
będzie ustalana o wskaźnik najbardziej podobny do WIBOR 1M, ustalony przez strony w drodze 
porozumienia. 

5. Sposób zabezpieczenia kredytu zgodnie zapisem Załącznika nr 1 do SIWZ.  
6. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów z tego tytułu. 
8. Zamawiający zakazuje cesji długów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 

wynikających z wykonania przedmiotu umowy (przeniesienia wierzytelności) na rzecz innych osób i 
podmiotów. 

9. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający przewidział w SIWZ zmianę postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku, gdy: 
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a) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa, 
b) dotyczą możliwości uruchomienia transz i spłat rat w innej dacie. 

10. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy kredytu nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać zwrotu niespłaconej części udzielonego 
kredytu oraz odsetek do dnia spłaty. 

11. Zamawiający zaakceptuje wzór umowy Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy będzie on zawierał 
istotne dla stron postanowienia zawarte w SIWZ. 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

 
 
 
 
 
Załączniki do SIWZ: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy, 
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,  
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, 
Załącznik Nr 6 – Harmonogram spłaty kredytu. 


