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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 

Fax. (71) 3689583 

www.dco.com.pl 

godziny pracy: 7.30-15.05 od poniedziałku do piątku 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

209.000 EURO. 

2.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 9 zadań. Za ofertę częściową Zamawiający uzna ofertę złożoną 

 na jedno lub wszystkie zadania. 

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze pozycje 

2.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

2.5  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

2.6  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.7  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67.ust. 1 pkt. 7 ustawy. 

2.8  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia są jednorazowe dostawy:  

3.1.1. Zadanie 1- wyposażenia drobnego- CPV 39 20 00 00-4. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  

 Załączniku nr 1a do SIWZ –„ Arkusz Asortymentowo - Cenowy”  

3.1.2. Zadanie 2- mebli- wraz z montażem- CPV 39 10 00 00-3 Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 

 Załączniku nr 1b do SIWZ –„ Arkusz Asortymentowo - Cenowy” 

3.1.3. Zadanie 3- Pojemników i dozowników - wraz z montażem- CPV 39 83 17 00-3 Dokładny opis przedmiotu  

 zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1c do SIWZ –„ Arkusz Asortymentowo - Cenowy” 

3.1.4. Zadanie 4- wyposażenia AGD- CPV 39 71 00 00-2 Dokładny opis przedmiotu  zamówienia znajduje się w 

 Załączniku nr 1d do SIWZ –„ Arkusz Asortymentowo - Cenowy” 

3.1.5. Zadanie 5- torby reanimacyjnej i worka samorozprężalnego- CPV 33 17 00 00-2 Dokładny opis przedmiotu  

 zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1e do SIWZ –„ Arkusz Asortymentowo – Cenowy 

3.1.6. Zadanie 6- zestawu do napromieniania - CPV 33 15 10 00-3 Dokładny opis przedmiotu  zamówienia znajduje 

 się w Załączniku nr 1f do SIWZ –„ Arkusz Asortymentowo – Cenowy 

3.1.7. Zadanie 7- półwałków i podpórek - CPV 33 15 10 00-3 Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje  

 się w Załączniku nr 1g do SIWZ –„ Arkusz Asortymentowo – Cenowy 

3.1.8. Zadanie 8- systemu unieruchomień do radioterapii wraz z montażem- CPV 33 15 10 00-3 Dokładny opis  

 przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1h do SIWZ –„ Arkusz Asortymentowo – Cenowy 

3.1.9. Zadanie 9- urządzenia diagnostycznego do laryngoskopii- CPV 33 17 10 00-9 Dokładny opis przedmiotu  

 zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1i do SIWZ –„ Arkusz Asortymentowo – Cenowy 

3.2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo projekty umów do  

 poszczególnych pakietów będące załącznikami nr 5 a-5 g do niniejszej SIWZ 

3.3. Wymagany minimalny termin  

 a) ważności/gwarancji dla zadań 1-4 – min. 12  m-cy od dnia dostawy/ podpisania protokołu odbioru 

 b) ważności/gwarancji dla zadań 5-9 – min. 24 m-ce od dnia dostawy/ podpisania protokołu odbioru 

3.4 Zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt 2 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń lub dokumentów 

 potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 

3.4.1. Dla zadań 5-9 Na potwierdzenie spełnienia wymagań wraz z ofertą Wykonawca przedstawi - ważne i aktualne na 

dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP -zgodnie z ustawą z dnia 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych -m.in.:  

a) Deklaracja/e zgodności,  

b) certyfikat/y zgodności (wydany przez jednostkę notyfikowaną- o ile jest wymagany),  

c) potwierdzenie, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do rejestru wyrobów medycznych i 

podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie 

art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie 

handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu). Jeżeli (zgodnie z treścią art. 13 ustawy) wytwórca nie ma 

miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim oraz nie wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela 

albo jeżeli wyrób nie jest wprowadzany do obrotu na odpowiedzialność wytwórcy lub autoryzowanego 

przedstawiciela, informuje o tym fakcie Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty stosownego oświadczenia w 

tym zakresie. 

http://www.dco.com.pl/
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3.4.2. Dla zadań 1-4 Na potwierdzenie spełnienia wymagań wraz z ofertą Wykonawca przedstawi - ważne i  aktualne na 

dzień otwarcia ofert atesty lub inne świadectwa potwierdzające dopuszczenie do obrotu na  terenie RP przez 

Państwowy Zakład Higieny lub inne uprawnione instytucje 

3.4.3. Dla wszystkich zadań i pozycji - W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów  do 

oferty należy dołączyć odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe  oferowanego 

produktu), foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny  i jasny sposób 

potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez  Zamawiającego w 

załącznikach nr  1.a-1.i do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych  zostanie uznany za 

niespełnienie przez oferowany sprzęt/aparaturę tychże parametrów i spowoduje  odrzucenie oferty, chyba ze 

zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. 

W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument (y) wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez 

Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie 

dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.  

3.5 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 

3.6  Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje 

się na zasadach określonych w art. 26, ust.2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust.1 ustawy, 

3.7  Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

3.8  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy. 

 Wymagany termin wykonania zamówienia: 

4.1. Wymagany termin realizacji:  

 a. jednorazowo do 8 tygodni od daty podpisania umowy (dotyczy zadań 5-9) 

 b. jednorazowo do 6 tygodni od daty podpisania umowy (dotyczy zadań 1-4) 

4.1. Miejsce realizacji zamówienia:  

 a. dla zadań 1-8 filia DCO w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego  

 b.  dla zadania 9- DCO we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.  

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz 

wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

5.1. 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; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Wykonawcy muszą na potwierdzenie spełniania warunków postawionych przez Zamawiającego złożyć n/w dokumenty i 

oświadczenia: 
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Niespełnienie, chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. 

5.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.A. niniejszego rozdziału: 

1) Pkt. 5.1.A – 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

5.3 Dokumenty, o których mowa w ust. 5.2.pkt. 1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

5.8 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5.2. niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania. Ust. 5.3 stosuje się odpowiednio. 

5.9 Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

5.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone języku obcym są składane wraz tłumaczeniem 

na język polski. 

 

A W CELU WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

WYKONAWCA SKŁADA 

NASTĘPUJĄCE 

DOKUMENTY: 

1. WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA Oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) 

LUB 

4. Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 

331, ze zm.), w przypadku, jeśli Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 

Nr 50, poz. 331, ze zm. (w załączniku nr 2 – druk oferty). 

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) 

LUB 

8. Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 

331, ze zm.), w przypadku, jeśli Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 

Nr 50, poz. 331, ze zm. (w załączniku nr 2 – druk oferty). 
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6. Oferta wspólna 

6.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a wszystkie warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w rozdz. 5 SIWZ muszą spełniać łącznie. 

6.2 Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:  

1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów. 

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.  

3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1-2 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wymieniony w 

pkt. 1.A.2-A.8 rozdziału 5.A. 

4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy, w 

tym m.in. muszą złożyć oświadczenie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ wypełnione i podpisane 

przez Pełnomocnika wymienionego w punkcie 6.2.1. 

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

6) Składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne 

podmioty konsorcjum. 

7) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w niniejszym ustępie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami. 

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

7.2. Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym 

oprócz formy pisemnej również w formie faksu lub emailem, o ile SIWZ nie stanowi inaczej. 

7.3. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 

emailem, na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 

zapytania. 

7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty, 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.  

7.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

7.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków. 

7.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 

źródła zapytania, oraz umieszcza na swojej stronie internetowej. 

7.9. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 

czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

7.10. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 7.9. jest istotna, (w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub 

zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania), 

zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający 

niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza informację o zmianach w swojej 

siedzibie oraz na stronie internetowej. 

7.11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieszcza ją także stronie internetowej. 

7.12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o 

tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej. 

7.13. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na numer faxu 

(71) 3689-583, 581 oraz w celu usprawnienia - pocztą elektroniczną: kolpenicka.r@dco.com.pl 

7.14. Adres do korespondencji listownej: 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dział Zamówień Publicznych i Logistyki 

Pl. Hirszfelda 12 53-413 Wrocław z dopiskiem: postępowanie nr ZP/PN/56/16/IEL 

8. Wymagania dotyczące wadium: 

8.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

9. Termin związania ofertą: 

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
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9.2. 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. 

9.3. Przedłużenie okresu 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. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

10.1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia lub na dane zadanie/zadania. W 

przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na całość zamówienia lub na dany 

zadanie/zadania, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną przez Zamawiającego odrzucone.  

10.2. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z SIWZ. 

10.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

10.4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z 

dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy 

przez osoby do tego upełnomocnione. 

10.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona 

przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.7. Forma oferty. 

1) Oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2) Formularz oferty Załącznik Nr 2 do SIWZ napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały oraz 

podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - 

reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z pieczątką (- ami) imienną (- ymi). 

3) Wszystkie miejsca oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy 

miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. W przypadku podpisu 

nieczytelnego należy podpis opatrzyć pieczęcią imienną. 

4) Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę.  

5) Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub 

czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania 

firmy na zewnątrz – podpisującą (e) Ofertę - wraz z podpisem i pieczątką (ami) imienną (-ymi) podpisującego (-

ych). 

6) Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”. 

10.8. Zawartość oferty. 

Oferta musi się składać z: 

1. dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 3 i 5 SIWZ, 

2. wypełnionego arkusza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ) 

3. wypełnionego formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) 

4. potwierdzenia wniesienia wadium 

5. pełnomocnictwo - jeżeli niezbędne- vide pkt. 10.3-10.4  

Wykonawcy proszeni są o: 

■ spięcie dokumentów w sposób trwały 

■ ponumerowanie kolejno zapisanych stron 

10.9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę.  

10.9.1. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie 

przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub 

„wycofanie” 

10.9.2. koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności 

10.10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
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zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy, tj. m.in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

3) Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki:  

a) są nieujawnione do wiadomości publicznej, 

b) posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa)  

c) przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

W związku z przytoczoną powyżej definicją, Wykonawca musi wykazać na etapie składania oferty (jeśli zastrzegł 

jakieś informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa), że zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Zamawiający będzie miał prawo do odtajnienia tych informacji. 

5) W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku formularza 

ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym 

napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich 

miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. 

10.11. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie w siedzibie 

zamawiającego we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12, budynek „H” - Przychodnia Onkologiczna, pok. 312, 

III piętro  

10.11.1. Kopertę nie oznakowaną nazwą i adresem wykonawcy należy zaadresować:  

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, 53-413 Wrocław pl. Hirszfelda 12 

Doposażenie Zakłądu Teleradioterapii- filii w Jeleniej Górze -z podziałem na 9 zadań  -  

znak sprawy: ZP/PN/56/16/IEL 

11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

11.1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Dolnośląskim 

Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek „H” (Przychodnia), III piętro, 

pok. 312 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.08.2016 r. do godz. 10.00. 

11.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie odwołania. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2016 r. o godz. 10.15 adres jw., sala konferencyjna. Otwarcie 

ofert jest jawne. 

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, gwarancji oraz terminy wykonania zamówienia zawarte w ofertach. 

11.6. Informacje, o których mowa w punkcie 11.5. Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

11.7. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od 

Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium. 

11.8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 

Wykonawca zastrzegł oraz wykazał nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być 

udostępniane. 

12.    Opis sposobu obliczenia ceny: 

12.1. Oferowana przez Wykonawcę cena całkowita ogółem brutto obejmuje całość zamówienia. 

12.2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

12.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT, z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch 

miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej 

cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie 

ulega zmianie.Za wyjątkiem  pkt 19 w załączniku nr 1 a do SIWZ. 

12.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z 

przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

12.5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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13.   Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów, 

sposób oceny ofert: 

13.1. Ocena ofert nie odrzuconych, złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania zostanie oceniona 

wg niżej opisanych zasad. 

13.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

Oferowana cena brutto   90 % 

Termin gwarancji/ważności              10 % 

 

Każda oferta będzie oceniona według poniższego wzoru: 

gdzie:  

W  – wartość oferty (obliczona z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku wg reguły w p.13.2.) 
Cmin  – najniższa cena ogółem brutto spośród prawidłowo złożonych i ważnych ofert  
Coferty  – cena ogółem brutto ocenianej oferty 
Foferty  – Termin gwarancji/ważności złożonej oferty 
 Fmax  – Maksymalny termin ważności spośród złożonych ofert 
 

Dla zadań 1-4 za zaoferowanie 12 miesięcznego terminu ważności Wykonawca otrzyma 0 pkt.  
Zaoferowany termin ważności winien być wyrażony w miesiącach nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. 
Dla zadań 5-9 za zaoferowanie 24 miesięcznego terminu ważności Wykonawca otrzyma 0 pkt.  
Zaoferowany termin ważności winien być wyrażony w miesiącach nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. 

13.3 W przypadku kiedy ilość uzyskanych punktów przez dwie lub więcej ofert będzie taka sama, Zamawiający dokona 

wyboru oferty i uzna za najkorzystniejszą – ofertę z najniższą cenę, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy. 

13.4 W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty. 

13.5 W wyniku postępowania (wyborze oferty) Zamawiający powiadomi niezwłocznie na piśmie wszystkich 

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

13.6 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 

■ odpowiada zasadom określonym w ustawie  

■ odpowiada zasadom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

■ uzyska najwyższą wartość oceny punktowej „W” zgodnie z punktem 13.2  

13.11 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

14.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano , uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

14.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

14.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 

14.1.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 

14.1.1. na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

max

min 1090
F

F

C

C
W

oferty

oferty
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14.4. W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin 

podpisania umowy. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 

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

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach: 

16.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projektach umowy stanowiących załączniki nr 5a-5 i do 

niniejszej SIWZ.  

16.2 Zgodnie z treścią art.144 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy. 

Możliwość dokonania zmian została ujęta w projektach umowy załączniki nr 5a-5i do SIWZ. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

Środki ochrony prawnej przysługują  zgodnie z Działem VI Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych.  

18. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznikami do niniejszej SIWZ, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

1 Załącznik Nr 1a-1i  - Arkusz Asortymentowo - Ilościowo - Cenowy 

2 Załącznik Nr 2 - Formularz „OFERTY” 

3 Załącznik Nr 3  - Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy 

4 Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 

5 Załącznik Nr 5a-5g - Projekt umowy 

 


