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ZAWARTO ŚĆ  
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

– (SIWZ): 
 

1. INFORMACJE WST ĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb 

udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)  

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIA JĄCYCH  
 
5. OFERTY WARIANTOWE 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

7.1. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 

7.2. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA  

7.3. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA W/W WARUNK ÓW 

7.4. ODRZUCENIE OFERTY 

8. INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW  
 

10.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
    

11. WADIUM 
 

12. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

13.1. Wymagania podstawowe 
13.2. Forma oferty 
13.3. Zawartość oferty 

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFER T 

14.1. Miejsce i termin składania ofert 
14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert 
14.4. Tryb otwarcia ofert  

15. OPIS SPOSOBU  OBLICZENIA CENY PRZEZ WYKONAWC Ę 
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16. WALUTA W JAKIEJ B ĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY 
ZAMAWIAJ ĄCYM  A WYKONAWC Ą. 

 
17. TRYB OCENY OFERT 

17.1. Wyjaśnienia treści ofert  
17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
17.3. Sposób  oceny kryterium "Cena" 
17.4. Sposób  oceny kryterium "Termin płatności" 

 
18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POST ĘPOWANIA 

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA. 

20. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWC Ą, KTÓREGO 
OFERTA ZOSTANIE WYBRANA. 

 
22. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU                                 

             W  POSTĘPOWANIU. 
 

23. ZAŁĄCZNIKI 
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1. INFORMACJE WSTĘPNE 
Zamawiający:  
Zamawiającym jest: Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-
Zdroju 
Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Sądowa 9 
Telefon: ( 41)  356 71 24 ; Fax: (41) 356 71 15 
Adres strony internetowej: http://spzpoz.busko.pl 

e-mail : spzpoz@vp.pl    
Godziny urzędowania: od 7 00 do 14 35 

Numer NIP: 655 17 93 956;  Numer REGON:  292448808 
 
Numer postępowania: 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GK/34/12/15 
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 
 
Tryb postępowania: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.). 
    
Informacje uzupełniające: 

a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez 
bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych  tekst jedn. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.). 

b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, (Art. 
2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

c) Wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie lub ofercie wspólnej – należy przez to 
rozumieć  Wykonawców - lub odpowiednio ofertę Wykonawców – którzy, działając na podstawie 
art. 23 PZP, wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego 
postępowania, w szczególności jako Wykonawcy działający w formie konsorcjum ustanowionego 
w celu założenia oferty w niniejszym postępowaniu. W takim przypadku podmioty działające 
wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Ilekroć w dalszej części specyfikacji mowa będzie o Wykonawcy 
bez bliższego określenia należy przez to rozumieć wszystkich Wykonawców, wspólnie ubiegających 
się o zamówienie objęte niniejszym postępowaniem. 

d) Podwykonawcach – należy przez to rozumieć osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność 
gospodarczą), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 
Wykonawca, na warunkach ustalonych w specyfikacji wskaże Zamawiającemu jako podmioty 
uprawnione do wykonania części lub całości  zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, na 
podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy innej niż umowa  o pracę.   

e) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
f) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  

 Art. 93 ust.1 Ustawy. 
g) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom.  
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
a) Przedmiot zamówienia stanowi :  

dostawa szczepionek  
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                    

w Busku-Zdroju  
(kod CPV 33651600 -4 ) 

 
b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  
 

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek na potrzeby Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zgodnie z wymaganiami 
ilościowymi i jakościowymi  określonymi w poniższej tabeli. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje 8 części, które obejmują:                                                                                 

 

Część 
zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa 
handlowa 

Ilość  

I 

Dostawa szczepionek przeciw błonicy, tężcowi, 
krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa 
antygeny krztuśca-toksoid krztuścowy i hemaglutyninę 
włókienkową), poliomyelitis (inaktywowana)                       
i haemophilus typ b (skoniugowana), 
adsorbowana.Fiolka z proszkiem i ampułko-strzykawka 
z zawiesiną, z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt. 

Pentaxim  
 

600 

II 

Dostawa szczepionek skojarzonych przeciwko: błonicy, 
tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa; zawierająca trzy 
acelularne antygeny krztuśca), WZW typu B, 
poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae 
typu b. Szczepionka zarejestrowana do stosowania u 
dzieci od 2 miesiąca życia. Ampułkostrzykawka z 
zawiesiną (DTPa-HBV-IPV) po 0,5 ml, proszek Hib             
w fiolce i 2 igły dołączone do opakowania. 

Infanrix Hexa 
 

350 

III 

Dostawa szczepionek przeciwko błonnicy, 
tężcowi,krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, 
zaiwrająca dwa antygeny krztuśca-toksoid krztuśćowy          
i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B (rDNA),poliomyelitis (inatywowana)               
i haemophilus typ b (skoniungowana), absorbowana, dla 
dzieci od 6 tygodnia życia. Zawiesina do wstrzykiwań 
w ampułko-strzykawce z dwoma osobnymi igłami w 
opakowaniu. 

Hexacima 
 

200 

IV 

Dostawa szczepionek przeciwko ospie wietrznej 
zarejestrowana do stosowania u osób od ukończenia 9 
miesiąca życia, w schemacie 2 dawki. Proszek w fiolce  
i rozpuszczalnik w ampułkostrzykawce (0,5 ml). 

Varilix 
 

50 

V 

Dostawa szczepionek przeciwko rotawirusom 
zawierająca ludzki rotawirus. Zarejestrowana do 
podawania w schemacie złożonym z dwóch dawek. 1 
dawka szczepionki: 1,5 ml zawiesiny doustnej w 
aplikatorze doustnym. 

Rotarix 
 

150 

VI 

Dostawa szczepionek przeciw pneumokokom 
polisacharydowa, skoniugowana, 13 
walentna, adsorbowana, stosowana u 
niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 
5 roku życia, domięśniowa, ampułkostrzykawka 

Prevenar 
 

250 
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VII 

Dostawa skoniugowanych szczepionek przeciw 
meningokokom grupy A,C,W-135,Y skoniugowana               
z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym. 
Zarejestrowana dla osób powyżej 12-tu miesięcy,                  
w ampułkostrzykawce.  

Nimenrix 
 

30 

VIII 

Dostawa szczepionek przeciwko pneumokokom 
skoniugowana 10 -walentna, przeznaczona dla 
niemowląt od 2-go m-ca życia. Zawiesina do 
wstrzykiwań w ampułkostrzykawce. 

Synflorix 
 

50 

 

3)  Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części, ale dana część jest niepodzielna                            
i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania wszystkich pozycji danej 
części.  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (według swojego wyboru).      

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw produktów wyszczególnionych                                
w  Załączniku Nr1, stosownie do rzeczywistych potrzeb.                                                                                                                                      

5)  W trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych 
pomiędzy pozycjami w ramach każdej części zamówienia, nie przekraczając wartości zawartej umowy.  
 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH          
    UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67ust. 1 pkt. 7 
ustawy.  
 
5. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Wymagany termin wykonania zamówienia :  
Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie przez okres 

12 miesięcy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  
 

7.1. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM.  
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami 
art.22 ust. 1 ustawy. 

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

       Spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi poprzez złożenie aktualnego zezwolenia na prowadzenie   
hurtowni   farmaceutycznej.  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 
potwierdzi spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   
zamówienia: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 
potwierdzi spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.  
4) sytuacji  ekonomicznej i finansowej: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 
potwierdzi spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.  

2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu  z   
       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ustawy. 
3.     Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w  formularzu oferty części zamówienia, których  
        wykonanie powierzy podwykonawcy. 
4.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do   
        wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od   
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        charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest   
        udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,                                     
        w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do   

 dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
5.     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 spełnienie opisanego  przez Zamawiającego warunku. 
6.     Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
7.     Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą się wykazać    
        dokumentami  określonymi w części 8 SIWZ .  
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa  

w pkt.7.1. ust.2 SIWZ musi spełnić każdy z wykonawców. 
9. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

10.  Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, nie później niż na     
dzień składania ofert spełnienie powyższych warunków.   

 
 7. 2.  WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 
 1.     Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia  wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego; 

2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem         
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

4) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku 
mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie lub związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających  na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                                
w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  
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8) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zmówienia, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

9) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

10) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 
1.    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania z   
       wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a ust.1,        
       lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,  
       chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu  nie utrudni uczciwej konkurencji; 
2. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego     
       postępowania; 
4. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1 i 2  

Ustawy;   
5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 
uczciwej konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. nie złożyli wyjaśnień, o których mowa w art. 24b ust.1 ustawy oraz Wykonawców, którzy nie złożyli 
listy, o której mowa w art. 26 ust.2d ustawy. 

 
  3.  Ofertę złożoną przez Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania uznaje się za   
       odrzuconą.  
 
7.3. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA W/W WARUNK ÓW 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1. SIWZ      
na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty zgodnie z pkt. 8 SIWZ  w formie 
zgodnej z pkt. 13 SIWZ.   
 
7.4. ODRZUCENIE OFERTY 
1.   Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy – jeżeli: 

a) Oferta jest niezgodna z ustawą; 
b) Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem              

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy ; 
c) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji ; 
d) Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
e) Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu ; 
f) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie       

omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy; 
h) Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2.   Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień  lub jeżeli dokonana ocena  wyjaśnień   
      wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu   
      zamówienia. 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
8. INFORMACJA O  O ŚWIADCZENIACH  LUB DOKUMENTACH I INNYCH 

MATERIAŁACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców stawianych mu warunków oferta musi zawierać 

następujące dokumenty i oświadczenia:\ 
 
Lp. Wyszczególnienie 
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez niego warunków określonych w art.22           

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone wg wzoru stanowiącego                     
Załącznik nr 3  do niniejszej SWZ . 

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;. 

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oferta musi zawierać następujące 

dokumenty i oświadczenia: 
 
Lp. Wyszczególnienie 
1.  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 

ustawy sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
2.  Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. odpis z właściwego 

rejestru   lub z centralnej ewidencji 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. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ . 

 
3.   Dokumenty i oświadczenia niezbędne w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają   
      wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz inne niezbędne oświadczenia i dokumenty   
      potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty: 
 
Lp. Wyszczególnienie 
1. Wypełniony i podpisany oraz opieczętowany pieczęcią imienną na każdej zapisanej stronie 

formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 

2. Świadectwa rejestracji albo świadectwa dopuszczenia do obrotu . 
  

   
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty 
oryginałem lub poświadczoną  „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopię pełnomocnictwa 
zgodnie z pkt 13.1.6 SIWZ). 

5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 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 podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu  w którym 
upłynął termin składania ofert. 

6. Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie 
oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub 
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dołączonym do oferty pełnomocnictwem, zgodnie z pkt. 13.1.6 SIWZ).  
7. W przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz w przypadku 

innych podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.   

8. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości. 

9. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów 
oświadczeniem Wykonawcy. 

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów wymienionych w pkt 8.2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, 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.   

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.  

14. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
powiązań, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu 
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 

15. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ 
powiązań, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorstwami, na ich 
zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 

16. W przypadku złożenia oferty wspólnej, dokumenty określone w punkcie 8.2.1-3 muszą być złożone 
przez każdy z podmiotów działających wspólnie.     

 
9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO                                         

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I  DOKUMENTÓW    
 
1.   Wszelkie oświadczenia i dokumenty mogą być przesłane pisemnie lub faksem (41 356 71 15) lub drogą   
      elektroniczną (e- mail : spzpoz@vp.pl)  Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji   
      przekazanych za pomocą faksu lub e- mail zgodnie z art.27 ust.2 ustawy każda ze stron na żądanie drugiej   
      niezwłocznie potwierdza. 
2.  Oferty, dokumenty w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust.3 oraz wyjaśnienia   
     treści  oferty jak również wyjaśnienia w trybie art.90 ust.1 składa się wyłącznie w formie pisemnej.  
     Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma składane osobiście w godzinach pracy od godz.7.00 do 14.35.   
3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany   
      udzielić niezwłocznie, jednak nie później na  2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,   
      że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego   
      nie  później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.     
4.   Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie   
      terminu składania wniosku, tj. później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu   
      składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić   
      wniosek bez rozpoznania. 
5.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.2.    
6.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ , bez   
     ujawnienia  źródła  zapytania  oraz zamieści na stronie internetowej. 
7.  Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane faksem zostały również przesłane drogą    
     elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: spzpoz@vp.pl 
8.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców. 
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10.   OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
1.  Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
• w sprawach formalnych -  Anita Kozioł  tel.  41  356 71 24.  
• w sprawach merytorycznych – Zofia Łukasik, tel. 41  356 71 16  

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1435 ;    
2.  Osoby wymienione w ust.1 nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie   
     wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania  
     wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące. 
3.  Osoby wymienione w ust.1 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji postępowania o  
     udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy. 
 
11.  WADIUM 
 Na podstawie art. 45 ust. 2  Ustawy Zamawiający  nie wymaga  wniesienia wadium.  
 
12.  TERMN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą   
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 

13.1. Wymagania podstawowe 
1.   Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

Specyfikacji. 
2.   Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8. niniejszej   
      Specyfikacji. 
3.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia   
      oferty wspólnej. 

      4.    Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej   
      czytelność jej treści. 
5.   Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do    
      reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny    
      Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 
6. Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w 
postępowaniu o zamówienie publiczne, którego dotyczy oferta musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy bezwzględnie dołączyć oryginał lub poświadczoną 
„za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta 
Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika strony 
będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą zawodowym. 

       7.   Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej  Specyfikacji powinny zostać wypełnione  przez Wykonawcę             
             i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją  
             formie. 

8.   Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian mających   
      wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub oznaczonych gwiazdką (*). 
9.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  
11.  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę   
       przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,    
       nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,    
       iż  zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec  
       informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
       W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez  
       Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „ZAŁ ĄCZNIKI    
        ZASTRZEŻONE”.    
 
 



12 
 

   13.2. Forma oferty 
   1.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze 

o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
   2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 

niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 

  3.  Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki 
do niniejszej Specyfikacji musza mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

   4.  Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – 
kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. 

   5.  Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane. 
   6.  Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 

treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być 
parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem 
określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 

 
14.  MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 
14.1. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9  

pokój nr 220  w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia 20.11.2015r. do godziny 10.00 

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 
3. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę  

powinno się opisać następująco:  
„DOSTAWA SZCZEPIONEK  
DLA SPZPOZ W BUSKU-ZDROJU” 
Nie otwierać przed dniem  20.11.2015r. godz. 10.30 ” 

 
 Wskazane jest, aby na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy. 
 

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.  
2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".  
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
 
 14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie 
Zamawiającego w Busku-Zdroju, przy ul.  Sądowej 9, w pokoju 202.  

 
Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert  

i zgłaszać oświadczenia do protokołu. 
 
 

14.4. Tryb otwarcia ofert. 
1. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA"  zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających 

oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

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

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym : 
a) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
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b) cenę otwieranej oferty; 
c) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie; 
d) termin dostawy; 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych 
w art. 96 ust. 3  ustawy. 
 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY PRZEZ WYKON AWCĘ 
 
1. Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
zamówienia. 
2.  Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia w załączniku nr 1  
 wszystkich elementów ceny, tj. ceny jednostkowej netto PLN, ceny jednostkowej brutto PLN, wartości netto, 
stawki podatku VAT, wartości brutto PLN. 
3.  Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób: 
a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar : 
wn = jm x cjn, 
b) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i stawki podatku VAT: 
wb = wn + spv 
gdzie: 
wn – wartość netto; 
wb – wartość brutto; 
jm – liczba jednostek miary; 
cjn – cena jednostkowa netto; 
spv – stawka podatku VAT; 
 
4. Kwoty wykazywane w załączniku nr 1  –„formularz ofertowy” zaokr ągla się do pełnych groszy                    

(do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

5. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia , weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz 
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.      

 
16. WALUTA W JAKIEJ B ĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY 

ZAMAWIAJACYM   A  WYKONAWC Ą.  
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja 
dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). 
 
17.  TRYB OCENY OFERT 
 

17.1. Wyjaśnienia treści ofert  
W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 ustawy). 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  
 

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy. 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
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Lp. 

 
Kryterium 

Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1.  Cena    95 % 95 punktów 
2.  Termin dostawy 5% 5 punktów 

 
 

17.3. Sposób oceny ofert w kryterium "Cena" 
 

 
W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów  
wynikającą z działania : 

   

 (Ci) = C min • Max (C) 
Ci 

gdzie : 
    P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
    C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert; 
    Ci – cena brutto oferty "i"; 
    Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 
 
17.4. Sposób oceny ofert w kryterium "termin dostawy" 

 
   1.  Ocena ofert w zakresie kryterium "Termin dostawy" będzie odbywać się na podstawie zaoferowanego przez 

Wykonawcę terminu dostawy określonego w załączniku nr 1 do SIWZ według następującej Oceny punktowej: 
  

Termin dostawy w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 3 pkt 
Termin dostawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 5 pkt 

 
2. W przypadku kryterium "Termin dostawy" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 
 

P(Ti) = 
Ti 

•  Max (T) 
Tmax 

  
 gdzie :  
P(Ti)  –  ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Termin dostawy"; 
Tmax – największa liczba punktów uzyskanych za kryterium „Termin dostawy” zaoferowany w załączniku nr 1 
do SIWZ spośród liczby punktów za kryterium „Termin dostawy” zaoferowany we wszystkich ważnych i 
nieodrzuconych ofertach 
Ti  – liczba punktów za zaoferowany termin dostawy w ofercie "i" zgodnie z Oceną punktową określoną  w pkt. 
17.4.1 SIWZ; 
Max (T)  – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Termin dostawy " . 
 

17.5. Ocena punktowa oferty 
Ocena punktowa oferty "i" będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne 
kryteria: 

Pi  = Σ P (Xi) 
 gdzie: 
Pi – ocena punktowa oferty "i";  
Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria "X" zaokrąglona do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 
   18.  WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POST ĘPOWANIA 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się Ustawą Pzp oraz stosował tylko                            

i wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej Specyfikacji. 
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych oferta, która po dokonaniu oceny zgodnie                  

z przyjętymi kryteriami uzyska maksymalną ocenę punktową. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
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4. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi 
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez  Zamawiającego ofert dodatkowych.  

        Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych   
        ofertach.   
5. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o :                                                     

a)   wyborze najkorzystniejszej oferty  podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres  
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy), 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty,                                    
a także punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
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, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

6. Powiadomienia zostaną wysłane faksem a następnie rozesłane listami poleconymi lub pocztą kurierską. 
7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego, oraz na stronie internetowej. 
8. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 
9. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, jeżeli w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia  została złożona tylko jedna oferta  lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz 
nie wykluczono żadnego wykonawcy.     

 
19.   ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCOM                   
        W TOKU POSTĘPOWANIA  
1. Wobec niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na postawie ustawy, wykonawca może 
wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Kopię odwołania wykonawca przesyła zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu.   

2.     Odwołanie powinno wskazywać : 
a) czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami 

ustawy; 
b) zwięzłe przytoczenie zarzutów; 
c) określać żądanie; 
d) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3.   Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej   
       podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi   
       się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności  można było   
       powziąć wiadomość  o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.   
4.    Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 
20.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO      
       WYKONANIA UMOWY  
       Zamawiający  nie wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 
 
21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWC Ą, KTÓREGO 

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA 
Zawiera załącznik nr 5 – wzór umowy. 

       
22. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W    
       POSTĘPOWANIU 
      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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23. ZAŁ ĄCZNIKI   
  
23.1. Załącznik Nr 1 -  wzór formularza oferty 
23.2.  Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
          z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,  
23.3.  Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego   
          warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
23.4.  Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której   
          mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy 
23.5.  Załącznik nr 5– wzór umowy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


