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Dostawa wyposażenia z przeznaczeniem do Budynku A 1 Szpitala Uzdrowiskowego 
Zimowit w Rymanowie Zdroju, znak sprawy EEZ - 01/18 

 

Postępowanie o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2017, poz. 1579)prowadzone w trybie 

 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik Nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy– Część Nr 1, 2, 3 i 4. 
Załącznik Nr 3– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Załącznik Nr 4 – Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 5 –Oświadczenie dotyczące wyrobów medycznych 
Załącznik Nr 6 –Tabela parametrów technicznych – Część Nr 1 i 2. 
Załącznik Nr 7– Umowa – wzór 
Załącznik Nr 8 – Określenie dostaw dla I etapu 
Załącznik Nr 9 – Dokumentacja budowlana- rzuty 3 kondygnacji (zestawienie pomieszczeń i wyposażenia) 



§ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Uzdrowisko Rymanów S.A., ul. Zdrojowa 48,38-481 Rymanów Zdrój, 
KRS 0000098424, NIP 6840000790, REGON 000872059 tel. 13 4357401, fax: 13 4357475 pn.-pt.: 7.00-
15.00. www.uzdrowisko-rymanow.com.pl 

§ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579., dalej – ustawa PZP). 
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
PZP. 

§ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jestdostawa wyposażenia z przeznaczeniem do Budynku A 1 Szpitala Uzdrowiskowego 
Zimowit w Rymanowie Zdroju. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz w Załączniku Nr 6 
do SIWZ. 
Zawartość poszczególnych części: 
 
CZĘŚĆ NR 1–Łóżka do pokojówpacjentów, łóżka rehabilitacyjne regulowane mechanicznie, łóżka 
rehabilitacyjne regulowane elektrycznie. 
 
CZĘŚĆ NR 2 – Pralki automatyczne, suszarki pralnicze,chłodziarki do zabudowy, chłodziarko –
zamrażarkiwolnostojące. 
 
CZĘŚĆ NR 3 – Sprzęt medyczny – wyposażenie gabinetu lekarskiego, pielęgniarskiego, zabiegowego, itp. 
 
CZEŚĆ NR 4 – Meble i krzesła do pokoi pacjentów, gabinetu zabiegowego, gabinetu lekarskiego, dyżurki pielęgniarskiej, pokoju 
socjalnego, itp. 
 
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 
do SIWZ. 
Uwagi dotyczące realizacji dostaw sprzętu i wyposażenia wymagane w trakcie realizacji wszystkich  pakietów: 

A. Zamawiający przewiduje realizacje dostaw sprzętu i wyposażenia w terminach wynikających z zakończenia 
robót budowlanych i przekazania mu remontowanych pomieszczeń. W związku z tym przewiduje się realizacje 
dostaw w dwóch niżej wymienionych terminach: 

a) Etap I – od dnia 5.05.2018 r. do dnia 11.05.2018 roku, przy czym montaż wyposażenia i sprzętu Wykonawca  
zobowiązuje się ukończyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia11.05.2018 roku.Rodzaje i ilości wyposażenia 
i sprzętu i, które należy dostarczyć w I Etapie  zostały wskazane w załączniku Nr 8 do SIWZ – określenie 
dostaw dla I etapu. 

b) Etap II – od dnia19.06.2018 r. do dnia 4.07.2018 roku, przy czym montaż wyposażenia i sprzętu Wykonawca  
zobowiązuje się ukończyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia4.07.2018 roku.Rodzaje i ilości wyposażenia, 
które należy dostarczyć w Etapie IIto pozostała część asortymentu niezrealizowana w Etapie I. 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie dostaw i montażu sprzętu w dni poprzedzające w/w daty w 
godzinach 7.00 do 20.00.   
 

B. W przypadkach, gdy z uwagi na specyfikę dostarczanych artykułów konieczne będzie ich zmontowanie, 
przyłączenie do instalacji lub uruchomienie, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tych czynności. 

C. Jeżeli producent dostarczanych artykułów zawarł w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz produktem  
wymóg przeszkolenia osób  w zakresie bezpiecznej obsługi tych przedmiotów, Wykonawca zobowiązany 
będzie do przeszkolenia wskazanych pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego w zakresie ich 
bezpiecznej obsługi. 

D. Dostarczony Zamawiającemu sprzęt i wyposażenie podlegał będzie każdorazowo  odbiorowi pod względem 
zgodności z ilością  i rodzajem (producent, model, typ, itp.) z towarami deklarowanych w złożonych przez 
Wykonawcę dokumentach przetargowych.  Po zrealizowaniu poszczególnych dostaw, każdorazowo 
sporządzony zostanie protokół zdawczo - odbiorczy z tych czynności, podpisany przez osoby upoważnione ze 
strony Wykonawcyi Zamawiającego. Kopia tego dokumentu zostanie każdorazowo dołączona przez 
Wykonawcę do przekazanej Zamawiającemu faktury VAT.  

E. Zamawiający udostępnia dokumentację techniczna (rzuty trzech kondygnacji budynku „Zimowit”). 
Dokumentacja ta zawiera plany pomieszczeń znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach oraz 



umiejscowienie sprzętu i wyposażenia objętego przedmiotowymi dostawami.Dokumenty te stanowią 
załącznik  nr 9 do SIWZ.  

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowejVI. Spójność 
przestrzenna i społeczna, działanie 6.1, Rozwój potencjału endogenicznego regionu, RPOWP na lata 2014-2020. 
 
3. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień: 33100000-1, 33000000-0,  33192120-9, 39143112-4,  
39151000-5, 33192000-2, 33 19 21 00-3, 33 14 31 12-4, 39 71 32 00-5, 39 71 11 00-0, 39 15 00 00-8, 38 43 40 00-6. 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części 
ustalone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot 
zamówienia. 
5. Ilekroć w niniejszej SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, 
patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie, który charakteryzuje produkt, o których mowa w art. 29 ust. 
3 ustawy PZP, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Za asortyment równoważny 
Zamawiający uzna ten, który posiada te lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego 
zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem medycznym. 

§ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamawiający ustala następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia:  
 

 Etap I – do dnia 11.05.2018 r. 
 

 Etap II – do dnia 4.07.2018 r. 

§ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy PZP. 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów; 
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
3) zdolności technicznej i zawodowej. 
Zamawiający w pkt. 1), 2) i 3) nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić 
w sposób szczególny. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
§ VI. FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY 
PZP 
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę: 
a) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tj. 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. poz. 978, z późn. zm.) 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, z późn. zm.). 

§ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA 
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24ust. 1 oraz 24 ust. 5 
pkt. 1) ustawy PZP, Wykonawca załączy do oferty: 
1) Wypełnione, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru na 
Załączniku Nr 3 do SIWZ. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
23, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(oryginał)o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty 
w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 



prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub 
braku przynależności stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ (oryginał). 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia 
braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt. 1 ustawy. 

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, 
w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przezZamawiającego na 
wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty: 
1)Opis przedmiotu zamówienia, np.: katalogi/foldery/prospekty/informacje, potwierdzającespełnienie opisanych przez 
Zamawiającego parametrów i wymagań określonych w tabeli parametrówtechnicznych, zawartej w Załączniku Nr 6do 
SIWZ(Część Nr 1 i 2) oraz w formularzuasortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ (Część Nr 3 i 
4) z zaznaczeniemktórej pozycji dotyczą. 
2)Oświadczenie dotyczące wyrobów medycznych(wzór Załącznik Nr 5 do SIWZ). 
6. Dokumenty wskazane w ust. 5 pkt. 1), winny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej zazgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożonewraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
Oświadczenie wskazane w ust. 5 pkt. 2) winno być złożone w oryginale. 
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 
są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w § VII ust. 1 - dotyczące podwykonawców. Zamawiający nie żąda od wykonawcy 
przedstawienia dokumentów, o których mowa w §VII ust. 4 pkt 1 SIWZ, a dotyczących podwykonawcy któremu 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku 
Nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 
 

10. Oświadczenia składane, dotyczące wykonawcy oraz podwykonawców, składane są w oryginale. 
11. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 
15. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
16. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 
17. Dokumenty, o których mowa w ust. 16 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
18. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 16, zastępuje się je 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. 17 stosuje się. 
19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 



zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
20. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
iogólnodostępnych baz danych. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania 
Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują, oile są one 
aktualne. 
21. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126). 
22. Wykonawca załączy do oferty: 
1) formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał) – podpisany i wypełniony w sposób czytelny, z 
należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przeniesienie do formularza ofertowego ceny 
zaoferowanej w załączonym do oferty formularzu asortymentowo-cenowym. 
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, 
że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty 
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
2) formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (oryginał) – podpisany iwypełniony w 
sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 
obliczenie ceny i sumy formularza asortymentowo-cenowego oraz prawidłowe przeniesienie jej doformularza 
ofertowego. 
Formularz asortymentowo-cenowy powinien być umieszczony bezpośrednio za formularzem ofertowym; Wykonawca 
wypełnia formularz wg wzoru, zamieszczając w ofercie tylko te części, na które składa ofertę. 
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru na Załączniku Nr 3 do SIWZ (oryginał); 
4) tabela parametrów technicznych, stanowiąca Załącznik Nr 6 DO SIWZ (oryginał) – podpisana i wypełniona w 
sposób czytelny, z należytą starannością.Wykonawca wypełnia tabelę wg wzoru, zamieszczając w ofercie tylko te części, 
na które składa ofertę. 
5) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć, w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie 
za zgodność z oryginałem, w przypadku: 
a) gdy Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez osobę, której uprawnienie do 
dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców (np. podpisanie 
i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów); 
b) Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) – podpisane przez osobyupoważnione do 
składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

§ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języki polskim. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać faksem na nr: 
(13) 4357475 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl. 
3. Dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa uzupełniane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 i 
3a ustawy PZP, muszą zostać złożone w wyznaczonym terminie w formie przewidzianej w § VII SIWZ. 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. Korespondencję w formie pisemnej w niniejszym postępowaniu, należy kierować na adres: Uzdrowisko 
Rymanów S.A., ul. Zdrojowa 48,38-481 Rymanów Zdrój. 
6. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer faksu niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że 
Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie. 
7. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 
8.W sprawie procedury przetargowejnależy kontaktować się  – w godz. 7:00-14:35, adres e-
mail:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 

X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ: 
1. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/przetargi, od dnia publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, 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 - art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.  
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania - art. 38 ust. 1a ustawy PZP. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 – art. 38 ust. 1b ustawy PZP.  
4. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, 
zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z opisem 
zamieszczonym w art. 38 ustawy PZP. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ. 
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 
7. Korespondencja powinna być opatrzona numerem sprawy: EEZ – 01/18. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert. Przedłużenie okresu 
związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy PZP. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie ustawy 
PZP. 
3.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wymaga się aby oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, trwałym i czytelnym pismem. 
5.Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wrazz tłumaczeniem na język polski. 
6. Wszystkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) naniesione przez Wykonawcę po sporządzeniu 
oferty powinny być podpisane lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
7. Wielkość i układ załączonych do SIWZ formularzy mogą zostać przez Wykonawcę zmienione, jednak treść oferty 
winna odpowiadać treści SIWZ. 
8. Oferta musi zawierać cenę wraz z podatkiem VAT, podaną cyfrowo i słownie. 
9.Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 
i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
10.W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo doreprezentowania 
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi byćprzedstawione w formie oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lubwadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na warunkach 
określonych w art. 26 ust. 3a ustawyPZP. 
11. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” i 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale spięte. 
13. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty według załączonego do SIWZ wzoru. Niezastosowanie ww. wzoru nie 
spowoduje odrzucenia oferty. Jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie 
oświadczenia zawarte we wzorze formularza ofertowego. 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Uzdrowisko Rymanów S.A., ul. 
Zdrojowa 48,38-481 Rymanów Zdrój. 
14. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Wykonawcy, oraz napis: 
 

Oferta przetargowa na   

Dostawawyposażenia z przeznaczeniem do Budynku A 1 Szpitala 
Uzdrowiskowego Zimowit w Rymanowie Zdroju 

  

Znak sprawy: Nr EEZ – 01/18.   

Proszę nie otwierać przed dniem …. . …. .2018 r.,godz…..   

(wpisuje Wykonawca).   

(należy podać datę i godzinę otwarcia ofert)   

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu 
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty 
pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 



15. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
lub wycofać ofertę. 
1) Zmiana złożonej oferty. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasadobowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należydodatkowo opatrzyć dopiskiem 
„ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) każdej„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „ZMIANA Nr  ..........................................................................  ”. 
2) Wycofanie złożonej oferty. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. W celu 
potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć 
odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 
16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu ozamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacjistanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,żeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianeoraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa: 
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym podmiotom oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
2) Przedstawiając wyjaśnienia i ewentualne dowody Wykonawca powinien szczegółowo wykazać: 
 

a) czy informacja stanowi informację techniczną, organizacyjną lub inną posiadającą wartość gospodarczą, np. 
poprzez wskazanie, które z danych technicznych zawarte w tych dokumentach stanowią taka wartość, 

b) czy informacja nie została ujawniona do informacji publicznej (w szczególności czy w/w informacje nie są 
dostępne na stronach internetowych), 

c) czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania informacji w poufności (poprzez wskazanie 
sposobu ochrony fizycznej dokumentów np. monitoring, sejfy oraz ochrony prawnej np. umowy cywilnoprawne 
z pracownikami dot. zachowania tajemnicy, odpowiednie akty wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów). 

 

3) Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie 
ujawniona na życzenie każdego podmiotu. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, 
4) Brak wykazania bądź niewystarczające wyjaśnienia i dowody, iż informacje złożone wraz z ofertą stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie powodowało, iż art. 8 ust.3 
ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, a dokumenty (informacje), które zostały w nieprawidłowy sposób zastrzeżone 
zostaną udostępnione innym Wykonawcom oraz podmiotom składającym wniosek o ich udostępnienie. 
5) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 
17. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne 
na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnieniatych informacji 
w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Uzdrowisko Rymanów S.A., ul. Zdrojowa 48,38-481 Rymanów Zdrój. 
2. Termin składania ofert upływa dnia4.04.2018 r. o godz. 9:00 
3. Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 4.04.2018 r. o godz. 10:00w siedzibie Zamawiającego, tj.w Uzdrowisko 
Rymanów S.A., ul. Zdrojowa 48,38-481 Rymanów Zdrój, pokój nr 17. 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Opis sposobu obliczenia ceny został podany w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 
do SIWZ. 
2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z 



warunkami wynikającymi ze wzoru umowy i z obowiązującymi przepisami. 
3. Wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określają postanowienia umowy, której wzór 
stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
5. Wszystkie ceny w ofercie należy przedstawić do 2 miejsc po przecinku. 
6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, 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. 
7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskiezastosowanie mają 
przepisy art. 90 ustawy PZP. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąconiskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

XV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY 
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa. 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga% 

1. CENA OFERTY 90% 

2. OKRES GWARANCJI 10% 

Ad. 1) CENA OFERTY 
a) cena oferty to cena brutto obliczona w następujący sposób: cena brutto = 

wartość netto + należny podatek VAT, 
b) cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całości zamówienia, 
c) cenę oferty należy ująć w Formularzu Oferty podając ją cyfrowo i słownie, 
d) oferta   z   najniższą   ceną   spośród   ofert   nieodrzuconych   otrzyma   90   punktów,   pozostałe 

proporcjonalnie mniej, według wzoru: 
 

najniższa cena 
CENA = ................................... ……….. x 90 pkt 

cena oferty badanej 

Ad. 2) 
OKRES GWARANCJI 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: 
- 24 miesiące (dotyczy wszystkich części). 
Wyliczenie punktów nastąpi na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym przez Wykonawców terminu 
gwarancji i dotyczył będzie każdej z części. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż wskazany w pkt 
Ad 2), lub nie wskaże żadnego okresu  gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
Najdłuższy,  zadeklarowany  okres  gwarancji  uzyska  maksymalną  liczbę  punktów  w  ramach niniejszego kryterium 
tj. 10 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru: 
 
 

badany deklarowany okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych 
 
LICZBA PUNKTÓW =  ..................................................................................................................... x 10 pkt 

 

najdłuższy deklarowany okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem wszystkich kryteriów 
tj. największą ilością punktów uzyskanych w oparciu o podane w ust. 2. kryteria oceny ofert. 
4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

XVI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 



1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 
ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o 
zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 
1 i 5- 7 ustawy PZP na własnej stronie internetowej www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/przetargi. 
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą zostanie zawarta 
zgodnie z art. 94 ustawy PZP. 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy PZP z uwzględnieniem 
zapisów art. 139 ustawy PZP. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, o której mowa w  § 2 ust. 11  Umowy. 
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy według zasad wskazanych w § 11Umowy. 
4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć 
umowę regulującą współpracę Wykonawców. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
1. Do umów o zamówienie publiczne stosuje się przepisy DZIAŁU IV ustawy PZP - Umowy w sprawach zamówień 
publicznych. 
2. Zamawiający przedstawia wzór umowy – jako Załącznik Nr 7 do SIWZ w oparciu o który zostanie zawarta umowa. 
3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w w/w umowie w zakresie określonym w § 9 Umowy. 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”. 
2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 964), 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania 
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, 
poz. 238). 

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 p. 7 ustawy PZP. 
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
7. Zamawiający nie przewiduje szczegółowego określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 
realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1-4 ustawy PZP. 
8. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w 
Formularzu oferty części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna iż Wykonawca będzie realizował 
zamówienie bez udziału podwykonawcy. 

XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający unieważnia postępowania w przypadkach określonych w art. 93 ustawy PZP. 

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



1. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). 

Rymanów Zdrój 22.03.2018 r. 

 

 

 

 
podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej 



 


