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I. Zamawiający: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.  

adres: 48-317 Korfantów  ul. Wyzwolenia 11     

telefon, fax.: 77 43 44 000, 77 43 44 004 

adres e-mail: ocr@ocr.pl 

witryna: http://www.ocr.pl/ 

NIP: 753-15-67-625, REGON: 000654530 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną 

dalej „Pzp”. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych, opatrunków, przylepcy, opatrunków 

specjalistycznych, rękawic chirurgicznych jałowych, rękawic nitrylowych niejałowych, pielucho majtek, 

opatrunków operacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji, kod CPV 33140000-3, 18424300-0, 

33141000-0, 33141420-0. 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załącznikach nr 1a-1h pn.: „Wykaz 

asortymentowo - cenowy”  

3.3 Zamawiający wymaga,  aby dostarczane przez niego produkty posiadały dokumenty dopuszczające je 

do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 

poz. 679) oraz spełniały wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 

2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 

nr 16 poz. 74) 

3.5 Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie na wezwanie Zamawiającego, 

zgodnie ze złożonym wcześniej pisemnym zamówieniem, na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym 

niż 2 dni robocze, liczonych od dnia zamówienia. 

3.6 Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji zawartych w zamówieniu w 

okresie trwania umowy i w ramach jej wartości. 

3.7 Umowa zawarta na podstawie niniejszego postępowania wygasa w terminie wcześniejszym niż 

ustalony w jej treści w przypadku zrealizowania zamówienia pod względem wartościowym  w terminie 

wcześniejszym niż okres na jaki została zawarta. Skutek wygaśnięcia umowy nie wymaga składania 

dodatkowych oświadczeń. 

3.8 Umowa wygaśnie również po upływie okresu na jaki była zawarta  niezależnie od wartości 

zrealizowanych dostaw. 

3.9 Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie w całości zamówienia przez podwykonawców. 

3.10 Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) spełniający 

warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

mailto:ocr@ocr.pl
http://www.ocr.pl/
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm). 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

tj.: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonują) 2 dostawy określone przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej 

niż : 

-60 000,00 zł brutto każda dla Pakietu I, 

-10 000,00 zł brutto każda dla Pakietu II, 

-10 000,00 zł brutto każda dla Pakietu III, 

-10 000,00 zł brutto każda dla Pakietu IV, 

-15 000,00 zł brutto każda dla Pakietu V, 

-60 000,00 zł brutto każda dla Pakietu VI, 

-40 000,00 zł brutto każda dla Pakietu VII, 

-25 000,00 zł brutto każda dla Pakietu VIII, 

 

Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów w formie poświadczenia (zgodnie z §1 pkt. 2 ust. 1 

Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2013, poz. 231), czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie; 

 

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm). 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm). 

 

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków 

a) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI 

niniejszej SIWZ. 

b) Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. 

c) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie 

przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1-5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej 

dokumentów. Dokumenty zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) mogą być przedstawione w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
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a) w celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, zamawiający żąda: 

- wykazu 2 dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych przedmiotem 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż  

-60 000,00 zł brutto każda dla Pakietu I, 

-10 000,00 zł brutto każda dla Pakietu II, 

-10 000,00 zł brutto każda dla Pakietu III, 

-10 000,00 zł brutto każda dla Pakietu IV, 

-15 000,00 zł brutto każda dla Pakietu V, 

-60 000,00 zł brutto każda dla Pakietu VI, 

-40 000,00 zł brutto każda dla Pakietu VII, 

-25 000,00 zł brutto każda dla Pakietu VIII, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów w formie poświadczenia (zgodnie z §1 pkt. 2 ust. 1 

Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2013, poz. 231), czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, wzór stanowi załącznik nr 4. 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - załącznik nr 5 

 

2. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego:       

a) Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: wyroby medyczne -

dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań 

zasadniczych zawartych w SWIZ. Produkty nie będące wyrobami medycznymi- inne dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP.  

b) do oferty należy dołączyć próbki w celu w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z 

opisem w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oferowany produkt – próbkę w opakowaniu 

jednostkowym zaopatrzonym w etykietę w języku polskim opisaną zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt 13 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz 

procedur zgodności wyrobów medycznych. Jeżeli osobne opakowanie każdej sztuki wyrobu medycznego 

nie jest możliwe, należy dołączyć ulotkę dołączaną do jednego lub większej liczby wyrobów. 

3. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawcy przedstawiają w celu potwierdzenia, że nie  

zachodzą w stosunku do nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, skutkujące 

wykluczeniem z postępowania: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 6 do SIWZ 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c)   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

d)   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

e) Oświadczenie o przynależności/ o braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do 

SIWZ 

 

4. Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
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a) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w 

dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie 

kopii potwierdzonej notarialnie.  

 

4. Podmioty zagraniczne 

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

–  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert,  

–  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  

przed upływem terminu składania ofert; 

- oświadczenia wg wzoru stanowiącego załączniki  nr 4 i 5 do siwz.  

b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. a), 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. 

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami 

 

1. Sposób porozumiewania się z wykonawcami 

a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

b) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów. Zapytania mogą być składane 

faksem pod numer: (077) 43 44 004, lub na adres e – mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl   

d) W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie e-maila 

wpisać: „nr sprawy PZP-225/05/2016  ................................................ ” co ułatwi stronom identyfikację 

wiadomości. 

 

2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

a) wyjaśnienia udzielane będą pisemnie, co oznacza, że Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde 

zapytanie dotyczące SIWZ, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

b) Zamawiający odpowiada na pytania umieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której 

została umieszczona SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania)  

 

3. Zmiany do SIWZ 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ – dokonaną zmianę Zamawiający umiesz-

cza na stronie internetowej, na której została umieszczona SIWZ.  

b) jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści tą informację na stronie 

internetowej. 
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4. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby: 

- sekretarz komisji ds. zamówień publicznych – Przemysław Gudzikowski, tel. (077) 43 44 059, e-mail: 

zamowieniapubliczne@ocr.pl 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  Kserokopie lub odpisy 

złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

3. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i 

zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta 

(opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………. 

OFERTA 

„Nr sprawy PZP-225/05/2016 „Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego 

Centrum Rehabilitacji w Korfantowie” 

Zamawiający: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

Adres: ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

nie otwierać przed: 03-08-2016 r. przed godz. 10:30 

4. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. 

5. W interesie Wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją więc należy zadbać aby 

wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 

Przed terminem składania ofert. 

7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta 

tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone 

do oferty. 

9. Wykonawca ma prawo wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

złożonego do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferta, która zostanie 

wycofana nie będzie otwierana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona temu Wykonawcy po terminie 

otwarcia ofert. 

mailto:zamowieniapubliczne@ocr.pl


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

na Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 

PZP-225/05/2016 

 

 

System ProPublico © Datacomp Strona: 7/9 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 03-08-2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów – sekretariat. 

 

2. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03-08-2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego Opolskie 

Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów  (sala konferencyjna).  

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.    Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ 

oraz zawierać wszelkie koszty (w tym opłaty i podatki), jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku i uwzględniać podatek VAT. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie 

podanej słownie, Zamawiający przyjmuje za prawidłową cenę podaną słownie. Cena powinna być 

podana jako cena brutto. 

3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę ostateczną wykonania przedmiotu zamówienia. Oferty 

z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.  

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy, chyba że w okresie realizacji zmianie ulegnie 

wysokość podatku VAT. Wówczas cena ulegnie zmianie w zakresie stawki VAT. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w 

SIWZ. 

2.  Kryterium oceny ofert jest:  

- cena waga 95 punktów  

- termin płatności waga 5 punktów 

3.  Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena: 

 

                                 Cena najniższa oferowana brutto 

Ilość punktów =      -------------------------------------------    x 95 punktów 

                                     Cena badanej oferty brutto 

4.  Kryterium termin płatności – 5 pkt. zostanie ocenione na podstawie podanego przez Wykonawcę 

terminu płatności.  

Termin płatności minimum 60 dni - 5 pkt. 

Termin płatności krótszy niż 60 dni – 0 pkt. 

 

Uwaga: minimalny termin płatności wynosi 30 dni, w przypadku podania przez wykonawcę 

terminu płatności krótszego niż 30 dni oferta tego wykonawcy zostanie potraktowana jako 

niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

5.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta w danym pakiecie, która otrzyma najwyższą  ilość 

punktów w tym pakiecie w wyniku zastosowania wzoru przedstawionego w pkt. 2 oraz odpowiadająca 

wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji. 

 

 

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę: 
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- dokument lub dokumenty rejestrowe wydany/e przez właściwy organ, z których treści będzie wynikać 

uprawnienie do podpisywania umowy np.: dowód osobisty, odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut lub rejestr handlowy. 

- pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej umowę (jeśli uprawnienie tej/tych osób/osoby nie wynika 

z dokumentów, o których mowa powyżej),  

-  Dokumenty dopuszczające oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679)  

 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

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

sprawie zamówienia publicznego 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI,  art. 179 do 198g 

ustawy Pzp. 

 

XVIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 

pkt. 6 Pzp. 

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

5.1 Zamawiający dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną. 

5.2 Adres poczty elektronicznej: e-mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl 

5.3 Adres strony internetowej: http://www.bip.ocr.pl/ 

 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą 

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 

w walutach obcych. 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

Nie dotyczy postępowania. 

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania 

Zwrot kosztów postępowania przysługiwać będzie wykonawcom zgodnie z  art. 93 pkt 4. 

 

XIX. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany treści umowy w stosunku do oferty na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, wskazując na podstawie art.144 ust.1 ustawy pzp, że warunkiem 

takiej zmiany, mogą być okoliczności nieznane zamawiającemu przed rozstrzygnięciem przetargu lub 

powstałe po dacie rozstrzygnięcia na które strony nie miały wpływu, a także okoliczności leżące po 

stronie wykonawcy. Zakres takich zmian może dotyczyć w szczególności:  

- zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania 

wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o 

parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w 

przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie 

nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika, 

- braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wskazania okoliczności uzasadniających 

niemożność dostarczenia wyrobu, a Zamawiający podejmie decyzje i poinformuje Wykonawcę na piśmie 

czy wyraża zgodę na dostarczenie zamiennika.  

- zmiany stawki podatku VAT, która to obowiązuje z chwilą wprowadzenia jej  stosownymi przepisami, 

- terminu płatności. 

 

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Nr Nazwa załącznika: 

1a-1h Opis przedmiotu zamówienia/ Wykaz asortymentowo - cenowy 

2 Formularz oferty 

3 Wzór umowy  

4 Wykaz dostaw 

5 Oświadczenie o spełnianiu warunków 

6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

7  Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu 

8 Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej 

 


