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I. Nazwa oraz adres zamawiającego;
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22; 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: (062) 595-11-18 ; fax.: (062) 736-29-09
NIP 622-22-56-387; REGON 000314187
www.szpital.osw.pl
Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 14:35 (od poniedziałku do piątku)
II. Tryb udzielenia zamówienia;
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z póź. zmianami/, zwanej dalej ,, Ustawą Pzp “lub „Ustawą”.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu
zakupów, zastosować aukcji elektronicznej.
4. Rodzaj zamówienia: dostawy
III.Opis przedmiotu zamówienia;
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych dla
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiot zamówienia
został podzielony na 26 części, zwanych dalej ,, pakietami “.
Pakiet nr 1 – Gwoźdź udowy blokowany, kaniulowany, tytanowy
Pakiet nr 2 – Drut Kirschnera, grotowkręt Schanza, gwoździe Steinmana, drut do
wiązania
Pakiet nr 3 – Płytki, wkręty – system AO/LCP
Pakiet nr 4 – Endoprotezy pozostałe: barku, łokcia, stawu skokowego i stawu środstopno
- policzkowego
Pakiet nr 5 – Implanty do rekonstrukcji struktur stawu ramiennego
Pakiet nr 6 – Implanty do chirurgii stopy
Pakiet nr 7 – Endoproteza głowy kości promieniowej
Pakiet nr 8 – Stabilizator zewnętrzny (piszczel)
Pakiet nr 9 – Endoproteza cementowa stawu kolanowego z rotacyjną wkładką
polietylenową typu Mobile Bearing)
Pakiet nr 10 – Endoproteza bezcementowa krótkotrzpieniowa stawu biodrowego i
panewka rewizyjna biodra
Pakiet nr 11 – Implanty do operacji rekonstrukcyjnych, artroskopowych w obrębie stawu
kolanowego
Pakiet nr 12 – Implanty do techniki małoinwazyjnej w chirurgii stopy
Pakiet nr 13 – Zestaw do osocza bogato płytkowych czynników wzrostu
Pakiet nr 14 – Wkręty kaniulowane
Pakiet nr 15 – Materiały syntetyczne do rekonstrukcji więzadłowo – ścięgnistych i
materiały do rekonstrukcji ubytków kostnych
Pakiet nr 16 – Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
Pakiet nr 17 – Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna
Pakiet nr 18 – Endoproteza cementowa, dwukłyciowa stawu kolanowego i spacer
kolanowy
Pakiet nr 19 – Endoprotezy stawu biodrowego i spacer biodrowy
Pakiet nr 20 – Gwoździe
Pakiet nr 21 – Tytanowe śródszpikowe gwoździe elastyczne do kości długich dzieci i
młodzieży
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Pakiet nr 22 – System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej
za pomocą podłużnej płytki
Pakiet nr 23 – Implanty do leczenia złamań w obrębie przedramienia i ręki
Pakiet nr 24 – Endoprotezy rewizyjne kolanowe z rotacyjną wkładką typu „Mobile
Bearing”
Pakiet nr 25 – Implant – Endoproteza jądra
Pakiet nr 26 – Endoproteza stawu kolanowego z wkładką Fix - bearing
2. KOD CPV – 33.18.31.00-7
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Warunki dostaw zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte nazwy własne, należy przez to
rozumieć, że nazwom tym towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne”, a Zamawiający
dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty
o parametrach i właściwościach nie gorszych od przedstawionych w siwz, spełniające
wymagania jakościowe Zamawiającego co najmniej w tym samym zakresie. Zamawiający
posłużył się nazwą własną producenta jedynie dla ułatwienia opisu przedmiotu, w oparciu
o przesłanki art. 29 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 30 ust 5
Ustawy Pzp na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności rozwiązań
oferowanych do specyfikowanych przez Zamawiającego. Zaoferowanie rozwiązań
równoważnych należy zaznaczyć w ofercie, wskazać różnice oferowanego produktu wobec
przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego oraz podać nazwę handlową i
producenta.
5. Jeżeli wykonawca powierzy do wykonania część zadania podwykonawcom, należy
wskazać w ofercie, na odrębnym dokumencie dołączonym do oferty, część zadania
powierzoną do wykonania podwykonawcom.
IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w odniesieniu do jednej kompletnej
lub kilku kompletnych części (pakietów), określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ;
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII.Termin wykonania zamówienia;
1. Sukcesywne dostawy będą realizowane w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
VIII.Wymagania dotyczące wadium;
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 67.530,00 zł. w przypadku złożenia
oferty na wszystkie części lub w przypadku składania ofert częściowych
w wysokości:
Pakiet nr 1: - wadium : 280,00 zł
Pakiet nr 2: - wadium : 100,00 zł
Pakiet nr 3: - wadium : 7.000,00 zł
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Pakiet nr 4: - wadium : 4.500,00 zł
Pakiet nr 5: - wadium : 900,00 zł
Pakiet nr 6: - wadium : 600,00 zł
Pakiet nr 7: - wadium : 200,00 zł
Pakiet nr 8: - wadium : 150,00 zł
Pakiet nr 9: - wadium : 6.300,00 zł
Pakiet nr 10: - wadium : 8.000,00 zł
Pakiet nr 11: - wadium : 2.000,00 zł
Pakiet nr 12: - wadium : 650,00 zł
Pakiet nr 13: - wadium : 50,00 zł
Pakiet nr 14: - wadium : 250,00 zł
Pakiet nr 15: - wadium : 2.500,00 zł
Pakiet nr 16: - wadium : 1.100,00 zł
Pakiet nr 17: - wadium : 1.300,00 zł
Pakiet nr 18: - wadium : 7.900,00 zł
Pakiet nr 19: - wadium : 10.300,00 zł
Pakiet nr 20: - wadium : 4.900,00 zł
Pakiet nr 21: - wadium : 1.400,00 zł
Pakiet nr 22: - wadium : 1.500,00 zł
Pakiet nr 23: - wadium : 3.000,00 zł
Pakiet nr 24: - wadium : 400,00 zł
Pakiet nr 25: - wadium : 350,00 zł
Pakiet nr 26: - wadium : 1.900,00 zł
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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. zmianami ).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego: prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. O/Ostrów Wlkp.
o numerze 85 1090 1160 0000 0000 1601 0550. Przelew należy zatytułować ,,WADIUM
FDZP/25/13 - PAKIET NR ..... “.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium w formie pieniężnej uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na wskazany
rachunek bankowy.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem. Wniosek o wyjaśnienie siwz należy przesłać
zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: zamowienia@szpital.osw.pl, pisemnie lub
faksem.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak
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nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wszystkie informacje podlegające publikacji zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający
zamieści na stronie internetowej www.szpital.osw.pl.
X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego
warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie
oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego
warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie
oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego
warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie
oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego
warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie
oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.
- oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie oświadczeń
i dokumentów określonych w punkcie XI siwz.
3. 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 wykonaniu zamówienia.
XI.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
1. Zgodnie z art. 44 Ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art 22 ust 1 do oferty należy załączyć:
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a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik
nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jeżeli wykonawca w celu realizacji zamówienia będzie polegał na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów dodatkowo składa
pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument należy złożyć
w formie oryginału.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, do oferty należy
załączyć:
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, złożone na
formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
3.Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce
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zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

zamieszkania

poza

terytorium

a) o których mowa w pkt XI.2.b-d,f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) o których mowa w pkt XI.2.e,g – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt XI.4
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
6. Dokumenty określone w pkt XI należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
z oryginałem przez wykonawcę.
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. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub te podmioty.
XII. Wymagania dla przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał parametry, właściwości oraz
spełniał funkcje opisane w załączniku nr 2 do siwz. Formularz załącznika należy
wypełnić zgodnie z opisem, podpisać i złożyć wraz z ofertą. W opisie poszczególnych
pozycji nie można wprowadzać żadnych zmian z wyjątkiem dopuszczalnych na podstawie
zapisów siwz i udzielonych wyjaśnień, jeżeli zamawiający udzieli wyjaśnień co do treści
siwz.
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2. Zamawiający wymaga, aby wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia zostały
wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych ( Dz.U. 2010.107.679 z późniejszymi zmianami ), co należy
potwierdzić poprzez dołączenie do oferty oświadczenia złożonego na formularzu
stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.
3. Zmawiający oceni spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań określonych w siwz
na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Do oferty należy
dołączyć:
1.1. załącznik do siwz nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1.2. załącznik do siwz nr 5 – oświadczenie o dopuszczeniu przedmiotu zamówienia
do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów oraz na podstawie oferty wykonawcy
zamawiający dokona oceny spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych w siwz.
5. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez zamawiającego należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do działania w imieniu
wykonawcy.
XIII.Opis sposobu przygotowywania ofert;
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. W celu sporządzenia oferty należy wypełnić i podpisać wszystkie niżej wymienione
formularze:
- załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Ofertę oraz
dokumenty wymagane wraz z ofertą należy złożyć w języku polskim lub wraz
z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta winna być sporządzona na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem
oraz winna być podpisana na każdej stronie przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia i dokumenty
wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy. Jeśli umocowanie nie wynika wprost z załączonych dokumentów
określonych w punkcie XI. do siwz należy załączyć pełnomocnictwo do działań
w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być w oryginale lub notarialnie
poświadczone.
5. DOKUMENTY, WYMAGANE WRAZ Z OFERTĄ:
Oferta powinna zawierać dokumenty:
- dokumenty określone w siwz pkt. XI
- dokumenty określone w siwz pkt. XII
- dokumenty określone w siwz pkt. XIII., ppkt. 2,
- dokumenty określone w siwz pkt. XIII., ppkt. 4 ( tj. pełnomocnictwo jeśli
umocowanie do działania nie wynika wprost z załączonych do oferty dokumentów ),
- dokumenty określone w siwz pkt. XIII, ppkt 10 w przypadku złożenia oferty
wspólnie.
6. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej (zł).
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7. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana
na adres zamawiającego podany w punkcie I siwz, oraz będzie oznaczona:
„PRZETARG na dostawy implantów ortopedycznych”
oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED
25.11.2013r. godz. 12:30”
8. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Oferta wspólna
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadzie art. 23
Ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( tzw. Lidera )
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W pełnomocnictwie należy wskazać wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie
o zamówienie, szczegółowo określić prawa i obowiązki wynikające z pełnomocnictwa.
Wszelka korespondencja kierowana będzie pod adres wskazany dla ustanowionego
pełnomocnika.
11.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które zgodnie z wolą Wykonawcy nie podlegają udostępnianiu,
należy oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, w szczególności umieścić je
w osobnej kopercie i stosownie opisać. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
XIV. Termin związania ofertą;
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
XV.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
przy ul. Limanowskiego 20/22 w pokoju nr 7 (sekretariat) w Budynku Administracyjnym,
nie później niż do dnia 25.11.2013r. do godziny 12:00.
2. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 25.11.2013 r. o godzinie 12:30
w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Dział Zakupów) w Budynku
Administracyjnym,
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie
oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
XVI.Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać na formularzu oferty – załącznik nr 1, uwzględniając
wymogi i postanowienia niniejszej siwz .
2. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca wypełnia wszystkie rubryki tabeli
zawartej w załączniku nr 2 wg opisu oraz zgodnie z zasadami działań
matematycznych, przy uwzględnieniu aktualnej stawki podatku VAT.
3. Ilość podaną dla poszczególnych pozycji należy pomnożyć razy cenę netto, co daje
wartość netto dla pozycji. Do uzyskanej wartości netto należy dodać obowiązujący
podatek Vat, co daje wartość brutto dla pozycji. Suma wartości netto poszczególnych
pozycji określi wartość netto dla pakietu. Suma wartości brutto w ramach pakietu
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określi cenę oferty w tym pakiecie, na podstawie której zamawiający obliczy punkty
wg wzoru podanego w pkt XVIII.
4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia.
5. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
XVII.Informacja dotycząca walut obcych.
Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
XVIII.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena – 100%,
Sposób obliczania punktów:
C = ( Cn/Co) x 100 x 100 %
Cn – cena najniższa;
Co – cena oferowana.

Za najkorzystniejszą ofertę w ocenianym pakiecie zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyższą ilość punktów.
XIX.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1. Zgodnie z wyborem zamawiającego umowa o udzielenie zamówienia zostanie
podpisana przez strony w siedzibie zamawiającego w umówionym terminie lub
przesłana w celu podpisania do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odeśle zamawiającemu
podpisane umowy w terminie 3 dni od daty ich doręczenia.
XX.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
1. Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. Wzór umowy
1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XXII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równie
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego

10

treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.
4. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art 182 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wnosi
się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
XXIII.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami;
1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami
następujące osoby:
Kierownik Działu Zakupów - Iwona Stachowiak
– tel. 62 595-11-18,
– fax. 62 736-29-09
– email: zamowienia@szpital.osw.pl
XXIV. Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia.
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy,
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i używania przedmiotu
zamówienia.
6. Załącznik nr 6 – Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej,
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Uwaga
Załącznik nr 2 jest umieszczony na stronie zamawiającego www.szpital.osw.pl w osobnym pliku.
Załącznik nr 1

Formularz oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy
implantów ortopedycznych dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie
Wielkopolskim ( liczba części - 26 pakiety ) – FDZP/25/13.

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
REGON......................................

NIP ..........................................

Numer telefonu ................................................ Numer faksu ...................................................
adres email .........................................
Do :

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Limanowskiego 20/22
/ nazwa i siedziba zamawiającego /
1. Oświadczamy, że przedmiot niniejszej oferty jest w pełni zgodny z przedmiotem
zamówienia niniejszego postępowania, szczegółowo określonym w załączniku nr 2 do siwz.
2. Oferujemy wykonanie zadania objętego w/w postępowaniem za cenę :
Pakiet nr 1 – Gwoźdź udowy blokowany, kaniulowany, tytanowy

Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 2 – Drut Kirschnera, grotowkręt Schanza, gwoździe Steinmana, drut do
wiązania
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 3 – Płytki, wkręty – system AO/LCP
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.
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..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Załącznik nr 1

Pakiet nr 4 – Endoprotezy pozostałe: barku, łokcia, stawu skokowego i stawu środstopno
- policzkowego
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 5 – Implanty do rekonstrukcji struktur stawu ramiennego
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 6 – Implanty do chirurgii stopy
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 7 – Endoproteza głowy kości promiennej
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 8 – Stabilizator zewnętrzny (piszczel)
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 9 – Endoproteza cementowa stawu kolanowego z rotacyjną wkładką
polietylenową typu Mobile Bearing)
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób

....................................
data
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upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1

Pakiet nr 10 – Endoproteza bezcementowa krótkotrzpieniowa stawu biodrowego i
panewka rewizyjna biodra
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 11 – Implanty do operacji rekonstrukcyjnych, artroskopowych w obrębie stawu
kolanowego
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 12 – Implanty do techniki małoinwazyjnej w chirurgii stopy
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 13 – Zestaw do osocza bogato płytkowych czynników wzrostu
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 14 – Wkręty kaniulowane
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 15 – Materiały syntetyczne do rekonstrukcji więzadłowo – ścięgnistych i
materiały do rekonstrukcji ubytków kostnych
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data
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Załącznik nr 1

Pakiet nr 16 – Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 17 – Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 18 – Endoproteza cementowa, dwukłyciowa stawu kolanowego i spacer
kolanowy
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 19 – Endoprotezy stawu biodrowego i spacer biodrowy
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 20 – Gwoździe
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 21 – Tytanowe śródszpikowe gwoździe elastyczne do kości długich dzieci i
młodzieży
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.
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Pakiet nr 22 – System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji
korówkowej za pomocą podłużnej płytki
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 23 – Implanty do leczenia złamań w obrębie przedramienia i ręki
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 24 –Endoprotezy rewizyjne kolanowe z rotacyjną wkładką typu „Mobile
Bearing”
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 25 – Implanty – Endoproteza jądra
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.

Pakiet nr 26 – Endoproteza stawu kolanowego z wkładka Fix-bearing
Wartość oferty netto

Podatek Vat w zł.
zł

Wartość oferty brutto
zł

zł

Termin płatności, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji są zgodne ze wzorem umowy.
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3. Stosownie do treści art. 44 Ustawy Pzp oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w
niniejszym postępowaniu.
4. Pkt 4 należy wypełnić tylko w przypadku oferty składanej wspólnie przez
wykonawców, w tym także spółek cywilnych ( patrz pkt XIII ppkt 10 siwz ).
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku
składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki
cywilne ) jest:
stanowisko………………………………………………………………………
imię i nazwisko………………………………………………………………….
telefon…………………………………………fax……………………………..
uwagi…………………………………………………………………………….
Oświadczenia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania
oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji.
3. Oświadczamy, że stawiane w specyfikacji wymagania wobec wykonawcy oraz postanowienia
wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
4. Oferta zawiera następujące załączniki :
1. ................................................................................

str. ..............

2.. ................................................................................

str. ..............

3. ................................................................................

str. ..............

4. ................................................................................

str. ..............

5. ................................................................................

str. ..............

Zastrzeżenie wykonawcy
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawo zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione
niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania:
1 ……………………………………………..
2 ……………………………………………..
3 ……………………………………………..
4 ……………………………………………..
..........................................................
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FDZP/25/13 Załącznik nr 3
O Ś W I A D C Z E N I E
o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy Pzp oraz o braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 1 Ustawy Pzp.
Nazwa wykonawcy
....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy
......................................................................................................................................................

REGON

...........................................................

NIP

...........................................................

Oświadczam, że działając jako wykonawca:
–

posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

–

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

–

dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

–

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

–

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759
z póź. zmianami/,

..........................................................
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OŚWIADCZENIE
o dopuszczeniu do obrotu i używania przedmiotu zamówienia

Nazwa wykonawcy: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Oświadczam, że wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieorganicznego na dostawy implantów dla
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - znak sprawy FDZP/25/13,
zostały wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych ( Dz.U. 2010.107.679 tekst jednolity z póź. zm.).

..........................................................
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FDZP/25/13 Załącznik nr 6
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy :
....................................................................................................................................................
NIP Wykonawcy: ........................................................................................................................
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331,
z poźn. zm):
1..................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................
4..................................................................................................................................................
5..................................................................................................................................................
6..................................................................................................................................................
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole:

□

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo Zamówień Publicznych
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