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1.

ZAMAWIAJĄCY
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1
tel. nr 22/67 09 143
Adres internetowy: www.spartanska.pl
NIP 525-001-10-42, REGON 000-288-567

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp.
2.2 Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których
wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 uPzp tj. równowartość kwoty 221 000,00 EURO.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów neuroortopedycznych w podziale na
6 zadań.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz asortymentowo – cenowy
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3 Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (zadania):
Zadanie nr 1 – Sterylny zestaw do otrzymywania osocza i komórek macierzystych oraz
mezenchymalnych
Zadanie nr 2 – Dostawa wielofunkcyjnych elektrod do pulsacyjnej, wewnątrzkanałowej,
nadtwardówkowej stymulacji rdzenia falami RF
Zadanie nr 3 – Dostawy zestawów do mikrodyscektomii i nukleoplastyki
Zadanie nr 4 – System stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa w technice
małoinwazyjnej
Zadanie nr 5 –Niskoprofilowy wieloosiowy system dokręgosłupowy do stabilizacji
potyliczno-szyjno-piersiowej
Zadanie nr 6 – Zestaw do laminoplastyki wraz z wiertarką
3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zakresie rzeczowym
i ilościowym. Zakup każdego asortymentu, uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego.
3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona do dostarczenia próbek oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowany
sprzęt odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia (nie dotyczy asortymentu znanego
Zamawiającemu).
3.6 Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, na
potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy złożą wraz z ofertą oświadczenie, że
do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje produktów posiadających
świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP (według Załącznika nr 6 do SIWZ).
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odpowiednich dokumentów potwierdzających
to oświadczenie, na każdym etapie badania ofert, jak również w trakcie realizacji umowy.
3.7 Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety
(oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.
3.8 Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski.
3.9 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33141700-7 – Wyroby
ortopedyczne, 33141760-5 – Łupki
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4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
4.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części – 6. Wykonawca może
złożyć ofertę na jedną lub więcej części, z tym że tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
5.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 7 UPZP
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7 uPzp.
6. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW
7.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
7.2 Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w
ofercie wskazać część (zakres zamówienia), którą wykonywać będzie rzeczywiście w jego
imieniu podwykonawca i podania firm podwykonawców.
7.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.4 Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz ofertowy. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy
wskazać w formularzu „nie dotyczy”. W przypadku niewskazania części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców,
przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez
Wykonawcę.
7.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
8.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
8.2 Miejsce realizacji zamówienia: siedziba NIGRiR.
9.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY
9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których
mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
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a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. poz. 553 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) 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),
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2),
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności,
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów,
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu,
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne,
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp z postępowania o
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9.4

9.5

9.6
9.7

udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których nie zachodzą podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp – Zamawiający przewiduje wykluczenie
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w stosunku, do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615).
Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 9.2 pkt 2) lit. a) – c) i pkt 3), gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 9.2 pkt 2)
lit. a) – c), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia,
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 9.2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w ust. 9.2 pkt 2) lit. d),
b) w ust. 9.2 pkt 4),
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 9.2 pkt 7) i 9), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 9.2 pkt 10), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 9.2 pkt 11), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 9.2 pkt 2) i 3) oraz 5) – 9) lub
ust. 9.3, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie ust. 9.5.
W przypadkach, o których mowa w ust. 9.2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
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10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
BRAK
PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
10.1 Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu:
10.1.1 Aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia
sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zwany dalej:
Jednolity dokument). Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal
aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W części IV Jednolitego dokumentu w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu
opisanego w Rozdziale 9 ust. 9.1 pkt 3 SIWZ Wykonawca wypełnienia jedynie sekcję .
10.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite
dokumenty dotyczące tych podmiotów.
10.1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu składa Jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
10.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.2 Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego
poprzez następującą stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/
W tym celu należy podjąć następujące kroki:
1) Ze strony internetowej Zamawiającego na której udostępniony został dokument SIWZ
należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”,
2) Wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/,
3) Wybrać odpowiednią wersję językową (Uwaga! Patrz Rozdział 14 ust. 14.4 SIWZ),
4) Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć
w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca),
5) Zaimportować pobrany wcześniej plik,
6) Wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza),
7) Wydrukować, podpisać i załączyć do oferty.
10.3 Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego
wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej
pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/JednolityEuropejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.
10.4 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega
wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 9 SIWZ).
10.5 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
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działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy oraz dokumentów wskazanych w ust. 10.6 poniżej.
10.6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 9.2:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale 9
ust. 9.2 pkt 2), 3) i 10), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór Oświadczenia –
załącznik nr 4 do SIWZ),
3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór Oświadczenia –
załącznik nr 5 do SIWZ).
10.7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada
świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z wymogami ustawy o
Wyrobach Medycznych oraz zobowiązanie, że na każde żądanie Zamawiającego
przedstawi dokumenty potwierdzające to oświadczenie – sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,
2) Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego
autoryzowanego przedstawiciela (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)
stwierdzające, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi. Wykonawcy
powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, którego zadania i
której pozycji dotyczy dokument,
3) Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w
zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności
(dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIA, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B).
Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć,
którego zadania i której pozycji dotyczy dokument,
4) Folder/katalog/prospekt/informacja/opis producenta oferowanego urządzenia
medycznego zawierający jego dane techniczne potwierdzające spełnienie parametrów
zawartych w opisie zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku dostarczenia
oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać
tłumaczenia. Zamawiający wymaga, aby w/w dokumenty były odpowiednio
oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu
oznaczyć, którego zadania i której pozycji formularza asortymentowo – cenowego
dotyczy dokument.
10.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 10.6
pkt 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w Rozdziale 9 ust. 9.2 pkt 2), 3) i 10).
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10.9 Dokument, o którym mowa w ust. 10.8, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.10 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym
mowa w ust. 10.8, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10.9 stosuje się.
10.11 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w ust. 10.6 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust.
10.8, w zakresie określonym w Rozdziale 9 ust. 9.2 pkt 3) i 10). Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.12 Wykonawca w stosownych sytuacjach może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 9.1 pkt 2-3, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych, na zasadach określonych w art. 22a uPzp. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
10.13 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
10.14 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 10.8 pkt 1) – 3).
10.15 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 10.8
pkt 1) – 3), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp.
10.16 Wykonawca może wskazać oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w ust. 10.6,
10.8, 10.9, 10.10 i 10.11, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 9.1, 9.2 i 9.3.
10.17 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w ust. 10.6, 10.8, 10.9, 10.10 i 10.11, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
10.18 Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub
Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich
norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane
przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju,
w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na
dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce
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odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. 10.8 i 6.
10.19 Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
10.20 Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 10, inne niż oświadczenia, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej
zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
10.21 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
10.22 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10.23 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu
w formie pisemnej (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
10.24 W zakresie nieuregulowanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zastosowanie mają postanowienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016
roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA
SIĘ
Z WYKONAWCAMI
11.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
roku – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz.
1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z zastrzeżeniem ust. 11.2.
11.2 Oferty wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową, o której mowa w art. 91
ust. 5 uPzp) składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W przypadku
oświadczeń i dokumentów składanych w trybie art. 26 ust. 1, 2, 2f uPzp oraz w przypadku
oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw składanych odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 i
3a uPzp, obowiązuje forma pisemna.
11.3 Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym:
a) numer telefonu: +48 (22) 670 91 43,
b) adres poczty elektronicznej:dzial.zamowien@spartanska.pl.
a) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Julita Skonieczna, Emilia Stadnik.
11.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.5 W postępowaniu dopuszcza się składanie oświadczeń w formie pisemnej albo
elektronicznej, jednak JEDZ należy przesłać drogą elektroniczną w formie dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11.6 Forma elektroniczna JEDZ opisana w ust. 11.5 obowiązuje także podmioty wspólnie
składające ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału oraz podmioty udostępniające
swoje zdolności na potwierdzenie spełniania warunków udziału i podwykonawców.
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11.7 Niedopuszczalne jest złożenie JEDZ wraz z ofertą na jakimkolwiek nośniku danych.
Dokument taki nie może zostać uznany za dokument złożony przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.8 JEDZ należy przesłać drogą elektroniczną na adres: jedz@spartanska.pl.
11.8.1 Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłania danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,
.xps, .odt.
11.8.2 Wykonawca tworząc dokument elektroniczny może korzystać z narzędzia ESPD lub
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, w szczególności w formatach
wyszczególnionych w pkt 11.8.1,
11.8.3 Wypełniony dokument JEDZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
spełniającym wymogi bezpieczeństwa, wystawionym przez certyfikowanego dostawcę,
11.8.4 dokument elektroniczny JEDZ (wypełniony i podpisany, w sposób opisany w pkt 11.8.211.8.3) należy zaszyfrować – nadać hasło dostępu, w tym celu Zamawiający zaleca
korzystanie z narzędzi oferowanych na rynku 7-Zip (na licencji open – source),
dokument zaszyfrowany w oprogramowaniu 7-Zip winien zostać zapisany z
rozszerzeniem .zip lub .7z,
11.8.5 hasło dostępu do pliku JEDZ Wykonawca umieszcza w ofercie składanej w formie
pisemnej, oferta może zawierać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego
dostępu do dokumentu, w szczególności informacje dotyczące programu szyfrującego
lub procedurę odszyfrowania danych zawartych w dokumencie elektronicznym
przesłanym pocztą elektroniczną,
11.8.6 Wykonawca przesyła dokument elektroniczny (JEDZ) na wskazany w ust. 11.8 adres
poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument dotarł do Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert, w treści wiadomości należy wskazać oznaczenie
postępowania (nr i przedmiot) oraz dane Wykonawcy pozwalające na jego identyfikację,
11.8.7 Wykonawca w treści wiadomości żąda potwierdzenia otrzymania dokumentu
elektronicznego JEDZ,
11.8.8 termin wpływu JEDZ do Zamawiającego zostanie potwierdzony w wiadomości zwrotnej
(informacja z serwera pocztowego Zamawiającego),
11.8.9 obowiązek złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób opisany powyżej dotyczy również
JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 uPzp, jednak w tym przypadku
Zamawiający nie wymaga szyfrowania dokumentu.
11.9 We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać
numer postępowania i tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego.
11.10 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie
adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie
uznana za skutecznie złożoną temu Wykonawcy.
11.11 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej
SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed
terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie
po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 5 listopada 2018 roku do godz. 1130
w wysokości:
dla zadania nr 1 – 960,00 zł (słownie: złotych dziewięćset sześćdziesiąt groszy 00/100),
dla zadania nr 2 – 2 100,00 zł (słownie: złotych dwa tysiące sto groszy 00/100),
dla zadania nr 3 – 900,00 zł (słownie: złotych dziewięćset groszy 00/100),
dla zadania nr 4 – 4 000,00 zł (słownie: złotych cztery tysiące groszy 00/100),
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dla zadania nr 5 – 7 400,00 zł (słownie: złotych siedem tysięcy czterysta groszy 00/100),
dla zadania nr 6 – 890,00 zł (słownie: złotych osiemset dziewięćdziesiąt groszy 00/100).
12.2 Forma wpłaty wadium:
1) Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu, płatne na konto pieniądzu, płatne na konto 24 2490 0005 0000 4600 8185
8973 w Alior Banku,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
2) Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed
upływem terminu określonego w Rozdziale 12 ust. 12.1 nastąpi uznanie na rachunku
Zamawiającego.
3) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas,
gdy przed upływem terminu określonego w Rozdziale 12 ust. 12.1 zostanie dostarczone
w oryginale do miejsca wskazanego w § 15 ust. 1. Powyższe wadium musi być
dostarczone w oddzielnej trwale zamkniętej kopercie oznaczonej: „Wadium do
postępowania nr 30/PN/2018/ES na: „Dostawę wyrobów neuroortopedycznych w
podziale na zadania” – dotyczy zadania nr …………
4) Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer
przetargu, którego dotyczą.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
wskazany w ust. 2 pkt 1) lit. a).
6) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia
niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr
referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
b) określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
c) kwotę gwarancji lub poręczenia,
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty
gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później
niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia
okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp,
7) Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp.
12.3 W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota
wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli
wysokość wniesionego wadium będzie nisza niż suma wynikająca z poszczególnych części
zamówienia, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.
13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie
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tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13.4 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.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
14.1 Oferta winna zawierać:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
2) wypełniony Formularz asortymentowo – cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ),
3) jednolite dokumenty, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 10.1,
4) dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę,
oraz
5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów −
zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 10.11,
6) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia − pełnomocnictwo (w oryginale), które musi zawierać w
szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy; Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego;
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. W przypadku złożenia kopii
pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie. Korespondencja dotycząca
postępowania przekazywana będzie do Pełnomocnika,
7) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginał pełnomocnictwa −
w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie
− określający jego zakres. Pełnomocnik posługujący się pełnomocnictwem ma
obowiązek złożyć wraz pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie
osób, które udzieliły pełnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy udzielającego
pełnomocnictwa. Korespondencja dotycząca postępowania przekazywana będzie do
Pełnomocnika.
14.1 Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby
Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.
14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
14.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia, z zastrzeżeniem
Rozdziału 4 SIWZ.
14.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w formie pisemnej
na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia
śladów, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski.
14.5 Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i
parafowana, a w Formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno
ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. Wykonawca może nie
podpisywać czystych stron.
14.6 Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 14.10.
14.7 Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane
przez Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia.
14.8 Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
14.9 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez
Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą
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formularzom określonym przez Zamawiającego.
14.10 Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacje te winny
być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych
informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić
ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek
oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
14.11 Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia oferty niezabezpieczonej w opakowaniu
kurierskim (koperta kurierska). Oferta musi być umieszczona w zamkniętej,
nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta przetargowa:
„Dostawa wyrobów neuroortopedycznych
w podziale na zadania”, nr postępowania: 30/PN/2018/ES
Zadanie nr …..
Nie otwierać przed terminem: 05.11.2018 r. godz. 1200
oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się
odcisk pieczęci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten sposób
nie będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący
nazwy przedmiotowego postępowania może być przyczyną otwarcia oferty przed
terminem określonym w Rozdziale 15 ust. 15.4.
14.12 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić złożoną przez siebie
ofertę. Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem „Zmiana oferty” według
zasad przewidzianych w ust. 12. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
14.13 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie
ofertę. Ofertę wycofać może/gą jedynie osoba/y należycie umocowane. W trakcie otwarcia
ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy wycofanie, takie oferty zostaną odesłane
Wykonawcom na ich wniosek. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić
jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
14.14 Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
NIGRiR 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1 – Kancelaria w budynku głównym NIGRiR.
15.2 Termin składania ofert upływa 5 listopada 2018 roku o godzinie 1130.
15.3 Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:
NIGRiR 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1 –w budynku nr 4, pok. 24 NIGRiR.
15.4 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 roku o godz. 1200.
15.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
15.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
15.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
www.spartanska.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
16.1 Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (dla
Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej). Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto.
16.2 Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) musi
być całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia.
16.3 Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w
szczególności: dostawy niezbędnego sprzętu, koszty przeszkolenia pracowników, dojazdu,
transportu, opakowań, ubezpieczeń, podatku VAT, opłat celnych.
16.4 Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
16.5 Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
16.6 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.
16.7 Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki, żeby
wybór jego oferty gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia każdej z pozycji.
16.8 Cenę oferty należy obliczyć jako sumę iloczynów ilości jednostkowych przez właściwą
asortymentowi cenę jednostkową brutto (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku).
16.9 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY
18.1 Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są:
Lp.
1. Cena brutto oferty

Kryterium

Ranga
100%

18.2 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. W kryterium nr 1 – „Cena brutto
oferty” maksymalną liczbę punktów, tj. 100 otrzyma oferta z najniższą ceną brutto,
natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych,
zgodnie z poniższym wzorem:

C
min
C=
R
Cob
gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
R – ranga
18.3 W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc
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po przecinku.
18.4 Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w
kryteriów wynosi 100 pkt.
18.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
19. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
20.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności:
1) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie wynika z dokumentów załączonych do oferty,
2) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni
zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
20.2 Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 20.1 pkt 1) – 2), przez Wykonawcę,
którego oferta została wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed
podpisaniem umowy, Zamawiający potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp).
21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
22.1 Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
22.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały przewidziane
w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
23. ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
(RODO) INFORMUJEMY, ŻE:
23.1 administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,
23.2 administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl,
23.3 administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego,
23.4 dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z
realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym
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udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp),
23.5 administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej,
23.6 mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
24. DODATKOWO ZGODNIE Z ART. 13 UST. 2 RODO INFORMUJEMY, ŻE:
24.1 Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy
24.2 przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
24.3 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
24.4 administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
25.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
25.2 Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu.
25.3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 uPzp.
25.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane
są w art. 198a-198g uPzp.
26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 2
Istotne dla Stron postanowienia umowy – załącznik nr 3
Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy – załącznik nr 4
Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy – załącznik nr 5
Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6
Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej– załącznik nr 7
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
.................................., dnia ...............................
1.

INFORMACJE O WYKONAWCY

1) Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres Wykonawcy (siedziba)

NIP ............................................................................................. REGON ...........................................................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………...........................................
tel. ................................................................................ fax ..................................................................................................
e-mail .................................................................... www ………….................................................. (jeżeli posiada)
województwo ...................................................................... powiat ..............................................................................
w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)1:
Pełnomocnik Konsorcjum:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba)

NIP ............................................................................................. REGON ...........................................................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………...........................................
tel. ................................................................................ fax ..................................................................................................
e-mail .................................................................... www ………….................................................. (jeżeli posiada)
województwo ...................................................................... powiat ..............................................................................
Uczestnik Konsorcjum:………………………………………………………………………………………………………….
nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba)

1

Należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika
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NIP ............................................................................................. REGON ...........................................................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………...........................................
tel. ................................................................................ fax ..................................................................................................
e-mail .................................................................... www ………….................................................. (jeżeli posiada)
województwo ...................................................................... powiat ..............................................................................
2) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
numer telefonu:
......................................................................
numer faksu:
......................................................................
adres poczty elektronicznej: ...……………………....…………..………
2. PRZEDMIOT OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawę wyrobów neuroortopedycznych w
podziale na zadania” (nr postępowania 30/PN/2018/ES), my niżej podpisani składamy
ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie:
ZADANIE NR 1 – Sterylny zestaw do otrzymywania osocza i komórek macierzystych oraz
mezenchymalnych
za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym
Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
w tym podatek VAT w wysokości 8%.
Wykonawca oświadcza, że przeszkoli wyznaczonych pracowników Instytutu oraz
dostarczy niezbędny sprzęt (wirówka wraz z niezbędnym sterylnym zestawem
pozyskania osocza i komórek macierzystych) na czas trwania umowy.
ZADANIE NR 2 – Dostawa wielofunkcyjnych elektrod do pulsacyjnej, wewnątrzkanałowej,
nadtwardówkowej stymulacji rdzenia falami RF
za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym
Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
w tym podatek VAT w wysokości 8%.
ZADANIE NR 3 – Dostawy zestawów do mikrodyscektomii i nukleoplastyki
za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym
Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
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w tym podatek VAT w wysokości 8%.
ZADANIE NR 4 – System stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa w
technice małoinwazyjnej
za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym
Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
w tym podatek VAT w wysokości 8%.
ZADANIE NR 5 – Niskoprofilowy wieloosiowy system dokręgosłupowy do stabilizacji
potyliczno-szyjno-piersiowej
za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym
Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
w tym podatek VAT w wysokości 8%.
ZADANIE NR 6 – Zestaw do laminoplastyki wraz z wiertarką
za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym
Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
w tym podatek VAT w wysokości 8%.
Wykonawca oświadcza, że przeszkoli Instytutu oraz dostarczy wiertarkę do zabiegów na
czas trwania umowy.
2. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie parametry i
wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań
określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
3. Oświadczamy, że2:
1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
2) wybór naszej oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego:
................................................................................................................................................

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego, wartość bez kwoty podatku.

4. Ponadto oświadczamy, że jesteśmy3:
1) mikro przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <10 osób, a roczny obrót lub roczna suma
bilansowa wynosi < 2 mln euro,
2) małym przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <50 osób, a roczny obrót lub roczna suma
bilansowa wynosi < 10 mln euro,
3) średnim przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <250 osób, a roczny obrót wynosi < 50 mln euro
lub roczna suma bilansowa wynosi < 43 mln euro.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z
załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ
2
3

Stwierdzenie nieprawdziwe skreślić
Stwierdzenia nieprawdziwe skreślić
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6.

7.
8.
9.
10.
11.

przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią
załącznik nr 3 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Osoby uprawnione do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze
strony Wykonawcy: p. ……………., tel. ……………………., e-mail ………………………. .
W przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej
strony będzie …………………………………..……..
Deklarujemy 60 dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy
podwykonawcom4.
Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom część zamówienia:
Część zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp5:
1) żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
2) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach,
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności
innym uczestnikom postępowania.
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania
ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie
została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i
dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
14. Oferta została złożona na …….. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr
………………… do ……………………..
15. Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów:
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)
a) .................................................................................................. Załącznik nr ............
b) .................................................................................................. Załącznik nr ............

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić

4
5
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……….............................................................
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
ISTOTNE, DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego 30/PN/2018/ES, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną
dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:
§1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy __________________ - zadanie nr
_____, zwanych w dalszej części umowy „towarem”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej umowy (tożsamym z formularzem asortymentowo-cenowym), a Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.
2. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze towaru będą oznaczone zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Towar musi być fabrycznie nowy.
3. Wykonawca oświadcza, że towar spełnia wszelkie wymagania jakościowe i normy
obowiązujące dla tego rodzaju wyrobów oraz wymogi przewidziane obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zostały wprowadzone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o
wyrobach medycznych, są oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklaracje zgodności.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uwierzytelnioną
kopię dokumentów określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które
winny posiadać wyroby medyczne. Dokument zostanie przedstawiony w języku polskim lub
przysięgłym tłumaczeniu na język polski.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia w zakresie jakości
oraz producenta, zgodnie z treścią złożonej oferty.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw towaru przez cały okres
obowiązywania umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru dostarczonego, a niezamówionego
w zamówieniu częściowym oraz zwrotu towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem.
Zwrot następuje na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca oświadcza, iż każdy dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie
posiadał termin użycia/ważności/gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.
1.
2.
3.

4.

§2.
Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia
…………..… 2018 roku do dnia ……………..….. 2020 roku lub do momentu wyczerpania wartości
umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2.
W przypadku wyczerpania wartości umowy przed dniem ……….….. umowa wygasa
z dniem wyczerpania wartości umowy.
W sytuacji niewykorzystania wartości umowy do dnia ……..…….. Zamawiający dopuszcza
możliwość przedłużania okresu obowiązywania umowy z zastosowaniem cen określonych w
umowie, do momentu wyczerpania wartości umowy, z zachowaniem formy pisemnej w
formie aneksu.
Wykonawca oświadcza, iż jeden raz na 6 miesięcy trwania umowy jego Przedstawiciel zgłosi
się do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy celem uzgodnienia salda, co zostanie
potwierdzone protokołem spisanym przez Strony. Uzgodnienie salda winno nastąpić
czterokrotnie w czasie trwania umowy. Czwarte rozliczenie nie może nastąpić później niż w
dacie zakończenia umowy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu i będzie stanowiło
końcowe rozliczenie umowy.
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§3.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy według ceny jednostkowej wymienionej w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy – formularz asortymentowo-cenowy.
2. Wartość umowy wynosi brutto:
……………………………… zł
(słownie: złotych ………………….. groszy ../100)
netto: ..............................zł (słownie: ............................................................... złotych);
3. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w
szczególności: koszty przeszkolenia pracowników, dostawy niezbędnego sprzętu, dojazdu,
transportu, opakowań, ubezpieczeń, podatku VAT, opłat celnych, itp.
4. Zaoferowana cena jednostkowa nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy
z zastrzeżeniem postanowień § 11.
§4.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy
określonego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie ilości i wartości nie więcej niż
o 30% całkowitej wartości brutto umowy lub 30% asortymentu, w takim wypadku
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dostawy niezamówionego asortymentu.
2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca gwarantuje ilościową realizację przedmiotu
umowy z zastrzeżeniem ust. 1.
§5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw cząstkowych towaru w czasie nie
dłuższym niż ….... dni robocze (dla zadań ……….) od chwili otrzymania zamówienia
złożonego telefonicznie na nr: +48 (….)………………………… oraz pisemnie za pośrednictwem
fax-u na nr: +48 (…)……………………..….. lub e-maila na adres: ………………………………... przez
pracownika Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
dostawy w składanym zamówieniu, jednak na nie krótszy 3 dni robocze. Jeżeli dostawa
przypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po
wyznaczonym terminie.
2. Wykonawca dostarczać będzie towar transportem własnym i na swój koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiającego, na Blok Operacyjny IV piętro, w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8°° do 14°°, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych
u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i złożenia towaru w
pomieszczeniach wskazanych przez personel Zamawiającego na własny koszt.
3. Wykonawca gwarantuje dostawy towaru wolnego od wad.
4. Każda partia danego towaru musi być jednolita asortymentowo z zamówieniem,
o którym mowa w ust. 1.
5. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna ze złożonym przez
niego zamówieniem, o którym mowa w ust. 1, pod względem ilościowym i jakościowym.
Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w
razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowania otwartego.
6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru Zamawiający odmówi przyjęcia
towaru, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić go niezwłocznie, w czasie nie dłuższym
niż 5 dni robocze na towar wolny od wad tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie z
zapotrzebowaniem.
7. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki towaru stwierdzonego podczas dostawy
w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zaistniałej sytuacji.
8. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru, po dokonaniu odbioru:
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1) Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę za pośrednictwem fax-u na nr:
+48 (…)……………………….. lub e-mailem na adres: …………………………….,
2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego
od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 5
dni roboczych.
9. Dla potrzeb niniejszej umowy pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni tygodnia od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u
Zamawiającego.
§6.
1. Wykonawca do każdej dostawy cząstkowej zobowiązany jest dołączyć dokument
potwierdzający rodzaj i cenę towaru, będącego przedmiotem umowy, zawierający ilość oraz
cenę zamówieniowego i dostarczonego towaru tj. oryginał faktury.
2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy, będzie realizowana w częściach,
w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 60
dni, od daty dostawy kompletnego i wolnego od wad towaru i doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
3. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność
nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu
i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych
nieprawidłowości.
5. W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy towaru, termin płatności ulega
wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad
dostawy towaru.
6. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§7.
1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie może skutkować przerwaniem
udzielania przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych. W przypadku wystąpienia takiej
przerwy z przyczyn wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę, Zamawiający dokona zakupu u innego dostawcy, pomniejszając
wielkość zamówienia u Wykonawcy oraz obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający potrąci swoją należność
z najbliższej realizowanej płatności na rzecz Wykonawcy.
§8.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar umownych:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego
wykonania dostawy lub niekompletnej dostawy (dostawy towaru z stwierdzonymi
brakami ilościowymi) lub usunięcia wady (dostawy towaru wolnego od wad)
w wysokości 2% wartości brutto dostawy cząstkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,
3) niewypełnienie obowiązku opisanego w § 2 ust. 4 w wysokości 500,00 zł.
2. Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy not
obciążeniowych, obejmujących naliczone kary umowne, przy czym Zamawiający ma prawo
do potrąceń kwot kar umownych z faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez
Wykonawcę.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§9.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o niżej wymienionych sytuacjach
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy albo jej niezrealizowanej
części w terminach i na zasadach określonych w umowie, to jest w przypadkach,
w których Wykonawca: nie wykonuje przedmiotu umowy, nienależycie wykonuje
przedmiot umowy, w szczególności, w przypadku nieterminowej lub niekompletnej
dostawy towaru lub dostawy towaru nieodpowiadającego umowie oraz w innych
przypadkach, w których Wykonawca w sposób nienależyty wywiązuje się z obowiązków
umownych lub nie wywiązuje się z tych obowiązków.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy
przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego w umowie.
5. W sytuacji odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie wyłącznie za dostawy wykonane przed odstąpieniem.
6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona
rozwiązująca Umowę powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
§10.
1. Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej (aneks),
za zgodą stron pod rygorem nieważności.
2. Strony podają następujące adresy do doręczeń:
1) Zamawiający: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.
med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
2) Wykonawca: ………………………………………………………………………….
3. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie
adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego
zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za
doręczone.
§ 11.
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
w zakresie:
1)
zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku
VAT w ramach niniejszej umowy; zmianie ulegnie cena jednostkowa netto, a cena
jednostkowa brutto pozostanie bez zmian,
2) zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
3) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 z zastrzeżeniem nie
wyczerpania wartości umowy o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy,
4) zakupu towaru o tych samych parametrach, lecz niższej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny
producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o tej samej lub niższej
cenie,
5) wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych w załączniku nr 1
do niniejszej umowy (zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym czasowego
zaprzestania); Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie produktu
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wycofanego, o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik
produktu o tych samych właściwościach i składzie w cenie nie wyższej niż ta, która
została określona w umowie za wycofany produkt,
6) dokonywania zmian ilościowych w ramach określonego w umowie przedmiotu
zamówienia – danego zadania – do wysokości wartości umowy określonej dla danego
zadania, w związku z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, czego nie dało się
przewidzieć w chwili przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia,
7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę.
2. Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej w formie aneksu i jest
obowiązkowe w przypadku zmiany cen u producenta, wskaźnika kursu euro itp.
Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej z
takiej zmianie (np. e-mail, fax).
3. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 1 pkt 6.
§12.
ZASTOSOWANIE RODO DO POSTĘPOWANIA
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest ……………………, adres: ……………….,
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl,
2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego,
3) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z
zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Pzp),
4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy,
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.
§ 13.
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu Umowy.
Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie
da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Zamawiający:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1
WYKONAWCA:

.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyrobów
neuroortopedycznych w podziale na zadania” (nr postępowania 30/PN/2018/ES)
prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oświadczamy, że
podmiot, który reprezentujemy:
– nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
– naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.6

……………. (miejscowość), dnia ………….…….

6

………….………...…………………

Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)

Niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Zamawiający:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

WYKONAWCA

............................................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyrobów
neuroortopedycznych w podziale na zadania” (nr postępowania 30/PN/2018/ES),
prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oświadczamy, że
wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono/orzeczono7 tytułem środka
zapobiegawczego zakazu/zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

……………. (miejscowość), dnia ………….…….

………………………………………..
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

7

Niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
Zamawiający:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

WYKONAWCA

................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyrobów
neuroortopedycznych w podziale na zadania” (nr postępowania 30/PN/2018/ES),
prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oświadczamy,
że:
1.

do wykonania przedmiotu zamówienia użyję produktów posiadających świadectwa
dopuszczające do obrotu na terenie RP,

2.

przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm,

3.

na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy poświadczone za zgodność z oryginałem
kserokopie pozwoleń / świadectw / zgłoszeń w terminie do 3 dni od daty wezwania.

……………. (miejscowość), dnia ………….…….

……………..………...…………………

Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że: należę / nie należę8 do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy którzy
złożyli odrębne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 14, 1618 i 1634), w postępowaniu pn. „Dostawa wyrobów
neuroortopedycznych w podziale na zadania” (nr postępowania 30/PN/2018/ES).

…………………….., dnia ………………….

…………………………………………………..

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy
którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie
winno być złożone przez każdy podmiot.
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