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Zam. 295/2017/PN/DZP 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej w skrócie „SIWZ” 

 

Dostawa medycznych jednostek zasilających wraz z montażem, sprawdzeniem sprawności i 

przeszkoleniem z zakresu obsługi sprzętu do  Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. 

„Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej. 

 

  

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn 

Tel. 89 524 52 39 

Adres strony internetowej: www.uwm.edu.pl  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro zgodnie z Ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwanej w dalszej części SIWZ – Ustawą Pzp. 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) i aktami wykonawczymi. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa medycznych jednostek zasilających wraz z 

montażem, sprawdzeniem sprawności i przeszkoleniem z zakresu obsługi sprzętu do Centrum 

Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu 

nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w 

Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

2. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie 

nowy” ma określone znaczenie tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego 

części, przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane. 

3. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu i 

używania i posiadał aktualne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) 

lub był dopuszczony do obrotu i używania na podstawie świadectw tj. certyfikat wydany przez 

jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typ 

wyrobu) lub deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. 

http://www.uwm.edu.pl/
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4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał WIZJI 

LOKALNEJ pomieszczeń  w zakresie możliwości instalacji, montażu, etc. - celem 

właściwego skalkulowania ceny oferty.  Koszty związane z przeprowadzeniem wizji 

lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający umożliwi Wykonawcom wstęp na 

teren inwestycji, w uzgodnionym terminie. W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej 

należy zwrócić się do Pana  Klemensa Baranowskiego tel. 518 468 116 przynajmniej z 

jednodniowym wyprzedzeniem w formie przewidzianej do porozumiewania się w SIWZ 

oraz otrzymać od niego potwierdzenie wraz z wyznaczonym terminem wizyty. Każdy 

Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji 

oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu 

inwestycji. 

5. W pomieszczeniu w którym ma być zainstalowany przedmiot zamówienia zostały 

wykonane wszystkie roboty zarówno budowlane (posadzki, tynki, malowanie oraz strop 

podwieszony) jak również instalacyjne w zakresie: klimatyzacji, instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych oraz instalacje sanitarne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Ewentualne prace adaptacyjne związane z montażem, dostosowaniem istniejącej instalacji 

i prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia muszą być zawarte w zaoferowanej cenie. 

6. W ramach realizacji niniejszego zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest  do 

przeprowadzenia  szkolenia z obsługi, konserwacji oraz funkcjonowania przedmiotu 

zamówienia. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego.    

7. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu 

zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

8. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 33.10.00.00-1 – Urządzenia 

medyczne. 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego 

wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami 

minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia 

spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie 

zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości. 

11. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z 

przedmiotem zamówienia, opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

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

ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Pzp. 

13. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także 

do powiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. podwykonawców w 

trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

15. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą przy al. Warszawskiej 30, 10-082 Olsztyn. 
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16. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do 

konkretnej Sali zgodnie z podziałem zastosowanym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

Wszelkie odstępstwa zaproponowanego przez Wykonawcę wyposażenia od opisu 

przedstawionego przez Zamawiającego potraktowane zostaną jako niezgodność treści oferty z 

treścią SIWZ, skutkującą odrzuceniem oferty. Zamawiający wymaga wypełnienia w sposób 

kompletny poszczególnych tabel, tj. podania nazwy producenta, marki  lub nazwy oferowanego 

produktu, opisu, numeru katalogowego (jeżeli występuje). Ze wskazanego przez Wykonawcę 

opisu ma jednoznacznie wynikać zaoferowany produkt. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

 

1. Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Terminy świadczenia usług serwisowych: 

a) czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy będzie wynosił maksymalnie 72   

godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych    

pracy; 

b) czas napraw gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych będzie wynosił maksymalnie 5  

dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.   

 

V. Podstawy wykluczenia: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w 

oparciu przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz przesłanki fakultatywne 

wskazane w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki 

udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca 

winien złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „JEDZ”), wg wzoru standardowego, określonego 

w Załączniku nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane jest na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanym dalej „oświadczeniem” 

Ze strony internetowej Zamawiającego Wykonawca powinien pobrać wersję 

elektroniczną – edytowalną JEDZ. 

Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i 

zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować, podpisać i 

złożyć wraz z ofertą. 
Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-

Zamowienia-instrukcja.pdf 

1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

o którym mowa w rozdz. VI. pkt. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia. 

1.2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. 

VI. pkt. 1 niniejszej SIWZ. 

1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o 

którym mowa w Rozdz. VI. pkt. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 2.1.  Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp. 

 2.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 

14 i 21 Ustawy Pzp. oraz odniesienie skazania za wykroczenie za karę aresztu, w zakresie 

określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy Pzp., 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 2.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

 2.4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

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

całości wykonania decyzji właściwego organu. 

       2.5.  Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności; wzór załącznik nr 5 do SIWZ; 

       2.6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; wzór załącznik nr 5 do 

SIWZ; 

       2.7.   Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; wzór załącznik nr 5 do 

SIWZ; 
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      2.8. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; wzór 

załącznika nr 5 do SIWZ 

      2.9. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 716); wzór załącznika nr 5 do SIWZ. 

2.10. Katalogów zawierający opis, specyfikację oferowanego asortymentu bądź kartę produktu, 

         umożliwiające zweryfikowanie parametrów technicznych zaoferowanych w ofercie, w 

celu potwierdzenia, spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.     

        UWAGA!! Dokumenty należy oznaczać w taki sposób aby jasno wynikało jakiego     

   asortymentu i której części/  pozycji  dotyczą. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie                      

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi Załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

5. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

Ustawy Pzp. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

6. Dokumenty, o których mowa w SIWZ inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a Ustawy Pzp., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2:  

 8.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 8.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

  a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

  b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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9. 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 pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, że 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. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

11. 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. 

12. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie będzie korzystał z tzw. procedury 

odwróconej w oparciu o art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp. 

13. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1126). 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. 

poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia faktu otrzymania wniosku, 

zawiadomienia oraz informacji przesłanych drogą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający 

zobowiązuje się do potwierdzania, na żądanie Wykonawcy wszelkich wniosków, zawiadomień 

oraz informacji. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieszcza na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich 

Wykonawców, którym przekazał SIWZ. 
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7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych –

Barbara Drozd 
8. Adres, na który należy przesyłać korespondencję: 

 UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE 

 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn 

 E-mail: barbara.drozd@uwm.edu.pl  

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

 

1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

600,00 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, 

poz. 1158, z późn. zm.). 

4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z opisem  

„ Zam. 295/2017/PN/DZP Dostawa medycznych jednostek zasilających  do Centrum 

Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach 

projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk 

Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” na 

konto: Banku Handlowego w Warszawie S.A. nr 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648.                    

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię 

dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert najpóźniej do końca terminu 

składania ofert. 

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustawy Pzp. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 

 

IX. Termin związania ofertą: 

 

1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 dni. 

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

3. 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. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

2.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego 

dalej w skrócie „JEDZ” wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.  

2.2. Wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie  

formularz cenowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

mailto:katarzyna.sadej@uwm.edu.pl
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2.3. Wypełniony i podpisany Formularz  ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 

do SIWZ. 

2.4. Dowód wpłaty, wniesienia wadium. 
2.5.   Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w 

szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 

2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa 

spółki etc.). 

2.6.   W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 

powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność 

z oryginałem. 

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, 

czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny 

sposób i parafowane przez osobę uprawnioną. 

4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 

rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 

występujących wspólnie – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 

powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 

powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją 

oznaczając: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.). 

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za 

koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp. 
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Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany na 

wstępie i posiadającej następujące oznaczenia: „Oferta w postępowaniu nr   295/2017/PN/DZP pt. 

„Dostawa medycznych jednostek zasilających wraz z montażem, sprawdzeniem 

sprawności i przeszkoleniem z zakresu obsługi sprzętu do Centrum Symulacji Medycznej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr 

POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM 

w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”.  

Nie otwierać przed 04.10.2017 r. godz. 10:30” oraz opatrzoną nazwą i dokładnym adresem 

Wykonawcy. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, 

pok. 311. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2017 r. o godz. 10:00 

3. Oferty zostaną otwarte w dniu 04.10.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy   

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, sala 310. 

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

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny i innych kryteriów. 

6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

  

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

 

1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny 

podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zasada ta dotyczy również 

wszelkich obliczeń w ramach oferty. 

2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne, 

oraz koszty dostawy. 

3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom. 

4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona w 

oparciu o art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

  

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria: 
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       Cena: 60 %  

       Gwarancja : 20 % 

       Czas reakcji na zgłoszenie: 20 % 

      

2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

2.1. Punkty za kryterium Cena: 

        

Kryterium I : Cena – 60 % 

Maksymalną liczbę punktów tj. 60 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą 

cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą 

liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

60
 C

 C

OB

N xC   

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę; 

CN – najniższa zaoferowana Cena; 

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej. 

 

Kryterium II: Gwarancja – 20 % 

 

Maksymalną liczbę punktów tj. 20 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy możliwy 

okres gwarancji natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów: 

a) Wykonawcy którzy wydłużą okres gwarancji o 12 miesięcy na oferowany przedmiot 

zamówienia w stosunku do minimalnie wymaganego okresu gwarancji, określonego w 

formularzu cenowym/opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ otrzymają 20 

pkt. 

b) Wykonawcy którzy wydłużą okres gwarancji o 6 miesięcy na oferowany przedmiot 

zamówienia w stosunku do minimalnie wymaganego okresu gwarancji, określonego w 

formularzu cenowym/opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ otrzymają 10 

pkt. 

c) Wykonawcy, którzy zaproponują minimalny okres gwarancji wynikający z formularza 

cenowego/opis przedmiotu zamówienia otrzymają 0 pkt.  

 

UWAGA! Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Brak w ofercie wskazania okresu  gwarancji lub wskazanie 

takiego, który jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

Kryterium III: Czas reakcji na zgłoszenie – 20% 

 

Maksymalną liczbę punktów tj. 20 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy możliwy 

czas reakcji na zgłoszenie, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 

punktów. 

Czas reakcji na zgłoszenie - należy przez to rozumieć czasokres (w godzinach), w jakim 

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia gwarancji (nie czas naprawy) po 

zgłoszeniu przez Zamawiającego wady. Wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione czasy 

reakcji na zgłoszenie, podlegające następującej punktacji:  

 

a) do 48 godzin w godzinach roboczych – 20 pkt., 
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b) do 60 godzin w godzinach roboczych – 10 pkt., 

c) do 72 godzin w godzinach roboczych – 0 pkt. 

 

UWAGA! Przez zapis „godziny robocze” – należy rozmieć godziny od godz. 7.00 do godz. 15.00, 

w każdym dniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

UWAGA! Zaproponowany czas reakcji na zgłoszenie Wykonawca ma obowiązek wskazać w 

Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ). Brak w ofercie wskazania czasu reakcji na zgłoszenie 

lub wskazanie takiego, który jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ spowoduje 

odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

Ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w, pkt. 1 jeżeli w niniejszym postępowaniu zachodzą przesłanki 

określone w art. 94 ust. 2 Ustawy Pzp. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed 

zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 

 

XV.  Istotne postanowienia umowy: 

1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą 

stanowią załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

2.  Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp może  

wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:  

2.1. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek    

  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie  

  wynika ona z winy Wykonawcy; 

2.2. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek   

  okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 

2.3. w sytuacji zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,  

  tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze stron; 

2.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na  

  realizację umowy; 

2.5. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  

  zachowania należytej staranności 

3. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin      

     realizacji. 

4. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące zakresu przedmiotu    

     umowy spowodowane: 

4.1. niedostępnością na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania 
        produkcji lub wycofania z rynku tego asortymentu, 
4.2. wprowadzeniem przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się  co 
        najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w      

        przypadku zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego w ofercie. 
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5.  W przypadku wystąpienia do Zamawiającego z prośbą o zastąpienie oferowanego asortymentu  

     innym asortymentem Wykonawca spełnić musi kumulatywnie poniższe wymogi: 

5.1. zmiana w umowie nie prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku   

  do wynagrodzenia określonego w umowie. 

5.2. Wykonawca wraz z prośbą o umożliwienie zastąpienia oferowanego asortymentu innym  

  asortymentem zobowiązuje się do dostarczenia uzasadnienia oraz oświadczenia producenta  

  lub dystrybutora asortymentu o braku dostępności asortymentu zgodnego z umową. 

5.3. każdorazowe zastąpienie oferowanego asortymentu innym asortymentem może odbyć się  

  jedynie po zaakceptowaniu parametrów technicznych nowego asortymentu przez  

  Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do   

     umowy) pod rygorem nieważności. 

 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 

Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp. czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w Ustawie Pzp., w Dziale 

VI „Środki ochrony prawnej”. 

Wykaz Załączników do SIWZ: 

 

1. Załącznik nr 1 -   Formularz opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy. 

2.   Załącznik nr 2 -   Formularz oferty. 

3.  Załącznik nr 3 -   Istotne postanowienia umowy. 

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (JEDZ). 

5.   Załącznik nr 5  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

6.   Załącznik nr 6 -   Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

7.   Załącznik nr 7 – wzór protokołu odbioru 

8. Załącznik nr 8 – Rzuty pomieszczeń 

 

Olsztyn, dnia 22.08.2017 r.  

        KANCLERZ 

                        dr inż. Aleksander Socha 

           __________________________ 

                                                                                            (podpis osoby upoważnionej) 
Sporządziła: Barbara Drozd  


