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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Lublin: Dostawa pomp insulinowych wraz z glukometrami 

znak sprawy 131/D/2017 

 

 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zamawiający:    Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 

Adres:   ul. Jaczewskiego 2, 20-090  Lublin 

Tel: 81/ 718-44-00 

Fax: 81/ 747-86-46 

 

Strona internetowa: www.imw.lublin.pl  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadami obowiązującymi u 

Zamawiającego przy udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29           

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa  6 pomp insulinowych wraz z dołączonymi glukometrami. 

Zadanie 1: 3 pompy insulinowe wraz z glukometrami 

Zadanie 2: 3 pompy insulinowe wraz glukometrami 

 

Szczegółowy opis zawiera załącznik 4 a/4b do SIWZ. 

 

Dostawa pomp insulinowych.wraz z glukometrami. 

 

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na 2 zadania. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do złożenia oferty  na cały asortyment opisany w 

zał. nr 4a/4b  do siwz 

4. CPV przedmiotu głównego: 33.19.41.10-0. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

Dostawy sukcesywne  w ciągu 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy. 
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Termin dostaw cząstkowych maksymalnie do 5 dni od daty złożenia zamówienia. 

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

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

nakładają obowiązek ich posiadania. 

      Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga   posiadania 

specjalnych uprawnień. 

2)  Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4)   Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

3. Podstawy wykluczenia 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się: 

1) wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału w postępowaniu  lub  nie  został  

zaproszony  do  negocjacji  lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną,  którego  prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art.  165a,  art.  181–188,  art.  189a,  art.  218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia  6  czerwca  1997  r. – Kodeks karny  (Dz.  U.  poz.  553 z późn.  zm.)  lub 

art.  46  lub  art.  48  ustawy  z  dnia  25  czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach  powierzania    

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę,   jeżeli   urzędującego członka   jego   organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną  decyzję  administracyjną  

o  zaleganiu  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub zdrowotne,  

chyba  że  wykonawca  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  

społeczne  lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu  lub obiektywne  i   niedyskryminacyjne   kryteria zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd  zamawiającego, mogące  mieć  istotny wpływ na decyzje  podejmowane  przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania o udzielenie  zamówienia  lub  którego 

pracownik,  a  także  osoba wykonująca  pracę  na  podstawie  umowy  zlecenia,  o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
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spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę,  który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie mające  na  celu  zakłócenie  

konkurencji  między  wykonawcami  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia,  co  zamawiający  jest  

wstanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na  podstawie ustawy  z  dnia  28  października  2002  r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę,   wobec   którego   orzeczono   tytułem   środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

12) wykonawców,  którzy  należąc  do  tej  samej  grupy  kapitałowej, w rozumieniu   ustawy   z   dnia   16   

lutego   2007   r.   o   ochronie konkurencji  i konsumentów  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  184,  1618  i 1634),  

złożyli  odrębne  oferty,  oferty  częściowe  lub  wnioski  o dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu,  

chyba  że  wykażą,  że istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

13) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615); 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 2 i 3 oraz 5–9 i 13, może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 

tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 2. 
 

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

warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca może ubiegać się o udzielenia zamówienia stanowiącego 

przedmiot niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące 

dokumenty: 

1)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ;  
2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 

do SIWZ; 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie. 

4) Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 25a ust. 1 polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia - oświadczenia tych podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z 

powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 w/w ustawy, 

5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

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

przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Każdy Wykonawca winien złożyć dokumenty wymagane w pkt. 1.2) i 1.3) niniejszej części specyfikacji.   

Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej części winny być złożone wspólnie przez wykonawców 

8) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY 

INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. 
 1  W niniejszy postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

należy przekazywać pisemnie, faxem lub na adres poczty elektronicznej  – z wyłączeniem wyjątków 

wynikających z przepisów, jeżeli ustawa przewiduje formę pisemną. 

 2  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego: 

 2.1  na adres poczty elektronicznej : mielniczuk.agnieszka@imw.lublin.pl 

 2.2  pisemnie na adres – Instytut Medycyny Wsi ul. Jaczewskiego 2, 20-090  Lublin. 

 2.3  faxem: 81 7184496 

 3  Uznaje się, że dokument został złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do Zamawiającego 

przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie oryginałem przesłanym pocztą. 

 4  W przypadku wysłania wiadomości pocztą elektroniczną po godzinach pracy tj. po 15:00 

Zamawiający za datę powzięcia informacji w niej zawartych uzna datę następnego dnia roboczego, jeżeli 

od jej powzięcia zależy termin dokonania czynności wymaganych prawem. 

 5  Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

 5.1  W zakresie przedmiotu zamówienia:  Justyna Jaworska, Grzegorz Szcześniak 

 5.2  W zakresie procedury: Agnieszka Mielniczuk, kontakt e-mailowy: 

mielniczuk.agnieszka@imw.lublin.pl  

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia  wadium. 

  

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 10 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

mailto:mielniczuk.agnieszka@imw.lublin.pl


SIWZ na dostawę pomp insulinowych wraz z glukometrami znak sprawy:131/D/2017 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
 

 1  Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

1.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

1.2 Formularz ofertowy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy 

podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną). 

1.3 Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć do 

wykonania podwykonawcom. 

1.4 Parametry ofertowe – wypełnione  zgodnie z załącznikiem nr 4a/4b 

1.5 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki 

cywilnej). Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność oryginałem 

przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub notarialnie. Nie 

jest dopuszczane, aby pełnomocnictwo zostało potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 

na którą zostało wystawione.    

1.6 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty 

składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z 

odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej. 

1.7 Aktualny dowód dopuszczenia przedmiotu zamówienia do obrotu, zgodnie z obowiązującym 

stanem prawnym dla wyrobów klasyfikowanych jako wyrób medyczny. 

1.8 Dokument/owiadczenie Wykonawcy potwierdzający/e iż, Wykonawca posiada glukometry 

zgodne z normą ISO 5197:2013 lub norma rownoważną (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodnośc z oryginałem przez Wykonawcę). 

1.9 Ulotki lub prospekty lub katalogi przedstawiające oferowany asortyment – oferowany towar (z 

podaniem charakterystyki oferowanych produktów wraz z podaniem nazw producentów lub nr 

katalogowy tak by możliwa była ich identyfikacja). 

1.10 Informacja zgodnie z artykułem 91 ust. 3A ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) o powstaniu obowiązku podatkowego. 

Uwaga: 
Oferta nie zawierająca w/w informacji wypełnia przesłankę odrzucenia oferty określoną w art. 89 ust. 

1 pkt 1 p.z.p. - jest niezgodna z ustawą, a dokładniej art. 91 ust. 3a p.z.p. 
 

UWAGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 

przepisami prawa. 

5. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. 

U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby 

przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej 

ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i 

nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, 

powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie 

nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

6. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. 

reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby. 

7. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego 

wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
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8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość 

dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz załącznikami powinny być 

ponumerowane. 

10. 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. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji 

zawartych w ofertach: 

 1  nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, 

 2  informacji dotyczących ceny, 

 3  terminu wykonania zamówienia, 

 4  warunków płatności. 

 5  Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta 

zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

 6  Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za 

zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w 

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 

prawa. 

 7  Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej 

prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu. 

 8  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Koperta  powinna być zaadresowana na adres: 

 

 

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 

ul. Jaczewskiego 2 ,20-090 Lublin 

Kancelaria 

 

oraz oznakowana: 

OFERTA  na :„Dostawa 4 pomp insulinowych wraz z glukometrami . Zadanie nr.…........ 

 

Nie otwierać przed postępowaniem.   

Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

1. Oferty należy składać w kancelarii  IMW, ul. Jaczewskiego 2 ,20-090 Lublin. 

2. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 20 marca 2017 r. 

do godziny 10:00 na adres wskazany w pkt 1. 

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 marca 2017 r. o godzinie 10:10 w Sali nr 1   

 

 XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1. Cena ofertową jest cena brutto przedmiotu zamówienia wyrażona w PLN. 

2. Sposób obliczenia ceny : 

a) Ceną ofertową każdego zadania jest wartość brutto dostawy przedmiotu zamówienia. 

b)  Cena oferty powinna zawierać całość kosztów związanych z realizacją zamówienia (m.in. cło, 

koszt dostawy) oraz należny podatek VAT (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku 

VAT). 
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c)  Wykonawca winien wyliczyć cenę w oparciu o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

d)  Należy określić najpierw cenę jednostkową brutto sztuki, po czym wyliczyć wartość brutto danej 

pozycji jako iloczyn ceny jednostkowej brutto  ilości sztuk. 

e)  Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze 

(nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 

f) Dla każdej pozycji należy podać cenę jednostkowa netto sztuki i kwotę podatku vat. 

g)  Cenę ofertową należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku – zał. Nr 1. 

3. 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. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w walutach obcych. 

W przypadku ewentualnych wątpliwości należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

UWAGA: Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny. 

 UWAGA: Zaokrąglenia dokonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami. 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

Każdy Wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. 

 

1. CENA – 90 pkt 

2. PARAMETRY TECHNICZNE – 10 pkt 

 

1. cena 
najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert 

------------------------------------------------------------------------------------------- x 90% waga procentowa x 

100 

cena oferty badanej (brutto) 

Przy przeliczaniu oceny w ramach tego kryterium zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie ze wzorem. 

W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej 

wzoru oferent może otrzymać maksymalnie 90 pkt. Cena oferty podana w formularzu „Oferty 

wykonawcy” musi być zgodna z ceną wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego – pod rygorem 

odrzucenia oferty. 

2. parametry techniczne 
ilość punktów uzyskana za parametry techniczne w badanej ofercie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10 % 

waga procentowa x 100 

największa ilość punktów uzyskana za parametry techniczne spośród wszystkich ofert 

Ocena parametrów technicznych nastąpi w oparciu o dostarczoną dokumentację wg załącznika nr 

4a i/lub 4 b do SIWZ.  

 W ramach oceny oferty w częsci I postępowania wykonawca otrzyma maksymalnie 10  pkt , 

w tym 5 pkt za zaznaczenie TAK w pkt 13 tabeli i za zaznaczenie TAK w pkt 35 tabeli otrzyma 5 pkt 

wg załącznika nr 4a do SIWZ.  
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 W ramach oceny oferty w czesci II postępowania wykonawca otrzyma maksymalnie 10  pkt , 

w tym 5 pkt za zaznaczenie TAK w pkt 13 tabeli i  za zaznaczenie TAKw pkt 34 tabeli otrzyma 5 pkt 

wg załącznika nr 4b do SIWZ.  
Oferta, której asortyment nie będzie spełniał wymagań zawartych w SWIZ (opis przedmiotu zamówienia) 

zostanie odrzucona. 

 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 

podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodną ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. 

 

XVI. 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. 
Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączony jest wzór umowy (zał. nr 5 do SIWZ), 

stanowiący jej integralną część. 

 
XVII. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

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

ustawy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty droga elektroniczną. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

W załączeniu: 

1. Formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ). 

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, ( zał. nr 2 do 

SIWZ). 

3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ( zał. nr 3 do SIWZ). 

4. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia  (zał. nr 4a/4b do SIWZ). 

5. Wzór umowy (zał. nr 5 do SIWZ). 

6. Informacja o podwykonawcach ( zał. nr 6 do SIWZ). 

7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ( zał. nr 7 do SIWZ), 

8. Informacja zgodnie z artykułem 91 ust. 3A ustawy prawo zamówień publicznych (dz.U. 2015 poz. 

2164) o powstaniu obowiązku podatkowego. 

9. Dokument/oświadczenie Wykonawcy potwierdzający/e iż, Wykonawca posiada glukometry zgodne z 

normą ISO 5197:2013 lub norma rownoważną 

Lublin, dnia, 14 marca 2017 r.  

/-/Prof. nzw. dr hab. n. med.  

            Pani Iwona Bojar 

                  Dyrektor  
         Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie 


