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      Postŗpowanie znak:  ZZP-118/ 17                                        Warszawa, dnia  26/ 06/2017 r. 

UWAGA: NALEƬY POSğUGIWAĺ SIŖ TYM ZNAKIEM  
W KORESPONDENCJI KIEROWANEJ DO PROWADZŇCEGO POSTŖPOWANIE 

 

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH   WARUNKĎW  ZAMĎWIENIA 
 

 

 

dotyczy zam·wienia publicznego prowadzonego w trybie ăprzetargu nieograniczonegoó 

-  podstawa prawna* : art. 10 ust. 1, w zwiňzku z art. 40 ust. 3, art. 29 ust. 4  oraz art. 24aa (procedura 

ăodwr·conaó) ustawy Prawo zam·wież publicznych 

 

nazwa przedmiotu zam·wienia: 

 

 
Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej skĠadnik·w  

Wsp·lny sĠownik zam·wież (kod CPV): 34.11.40.00-9 - Pojazdy specjalne 

 

 

w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej ă Zapewnienie samowystarczalnoƑci  

Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej skĠadniki na lata 2015 ð 2020ó 

 

 

 

  OgĠoszenie o zam·wieniu zostaĠo opublikowane w Dzienniku Urzŗdowym Unii Europejskiej  

  dnia 24/ 06/ 2017 r., Nr  2017/S 119-239254 

 

 

*PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam·wież publicznych zwana dalej Ustawň Pzp. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p·ƫn. zm.). 
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I.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Wykonawca skĠada OFERTŖ zgodnie z wymaganiami okreƑlonymi w niniejszej Specyfikacji istotnych warunk·w 

zam·wienia (dalej SIWZ). 

2. Zamawiajňcy nie dopuszcza moƭliwoƑci skĠadania ofert wariantowych. 

3. Zamawiajňcy nie dopuszcza moƭliwoƑci skĠadania ofert czŗƑciowych. 

4. Kaƭdy wykonawca moƭe zĠoƭyĻ tylko jednň ofertŗ na danň czŗƑĻ przedmiotu zam·wienia, a zamawiajňcy dokona 

wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteri·w ich oceny, opisanych w niniejszej SIWZ. 

5. Cena oferty musi byĻ okreƑlona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad okreƑlonych w niniejszej SIWZ.  

6. Wykonawcy ponoszň wszelkie koszty zwiňzane z przygotowaniem i zĠoƭeniem oferty. 

7. Ofertŗ naleƭy zĠoƭyĻ na (bňdƫ w formie) formularzu ăOFERTAó. Wykonawcy nie wolno dokonywaĻ ƭadnych zmian 

merytorycznych we wzorze formularza ăOFERTAó opracowanym przez zamawiajňcego i zamieszczonym wraz z 

niniejszň SIWZ na stronie internetowej zamawiajňcego pod adresem: www.zzpprzymz.pl.         

8. Ofertŗ naleƭy sporzňdziĻ w jŗzyku polskim, w formie pisemnej - pod rygorem niezgodnoƑci z treƑciň tej SIWZ. 

9. Kaƭda strona oferty powinna byĻ parafowana. W przypadku gdy ofertŗ podpisuje wiŗcej niƭ jedna osoba wystarczajňca 

jest parafa jednej z nich.  

10. Kaƭda zapisana strona oferty powinna byĻ kolejno ponumerowana. 

11. Wszystkie dokumenty i oƑwiadczenia sporzňdzone w jŗzykach obcych naleƭy zĠoƭyĻ wraz z tĠumaczeniami na jŗzyk 

polski. W razie wňtpliwoƑci wersja polskojŗzyczna jest wersjň wiňƭňcň. 

12. Ofertŗ wraz ze wszystkimi zaĠňcznikami naleƭy umieƑciĻ w zamkniŗtej kopercie opatrzonej napisem: 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: ......................................................................................................................................................... 

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZNAK : ZZP- 118/17  

OFERTA NA DOSTAWŖ: ....................................................................................................................................................................... 

13. Oferta musi zawieraĻ: wypeĠniony formularz ăOfertaó (zaĠňcznik nr 3 do SIWZ), wypeĠniony Jednolity Europejski 

Dokument Zam·wienia (dalej JEDZ) oraz inne dokumenty i/lub oƑwiadczenia wskazane w niniejszej Specyfikacji jako 

konieczne do zaĠňczenia do Oferty. 

14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekƑcie oferty muszň byĻ parafowane wĠasnorŗcznie przez osobŗ podpisujňcň ofertŗ. 

15. W przypadku podpisania oferty lub zaĠňcznik·w przez osobŗ, kt·rej umocowanie nie wynika z dokument·w 

rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania waƭnoƑci oferta musi zawieraĻ oryginaĠ 

stosownego peĠnomocnictwa lub kopiŗ stosownego peĠnomocnictwa potwierdzonň notarialnie.  

16. Wykonawca, kaƭdy uczestnik Konsorcjum, podmiot udostŗpniajňcy potencjaĠ na zasadach wynikajňcych z art. 22a 

ustawy Pzp. wskazany w ofercie przez wykonawcŗ - skĠadajň wĠasne JEDZ jako zaĠňczniki do formularza oferty. 

17. JEDZ skĠadany jest w formie pisemnej - z oryginalnym podpisem podmiotu skĠadajňcego. 

18. OƑwiadczenia, o kt·rych mowa w niniejszej Specyfikacji skĠadane przez wykonawcŗ i inne podmioty, na zdolnoƑciach 

lub sytuacji kt·rych polega wykonawca na zasadach okreƑlonych w art. 22a ustawy Pzp. skĠadane sň w oryginale. 

19. Dokumenty, o kt·rych mowa w niniejszej Specyfikacji inne niƭ oƑwiadczenia, skĠadane bŗdň w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodnoƑĻ z oryginaĠem. 

20. PoƑwiadczenia za zgodnoƑĻ z oryginaĠem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na kt·rego zdolnoƑciach lub 

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp·lnie ubiegajňcy siŗ o udzielenie zam·wienia publicznego w zakresie 

dokument·w, kt·re kaƭdego z nich dotyczň.   

21. OƑwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwoĠania oraz informacje (komunikacja) miŗdzy zamawiajňcym a 

wykonawcami przekazywane sň za poƑrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. ð Prawo pocztowe, osobiƑcie, za poƑrednictwem posĠażca, faksu lub przy uƭyciu Ƒrodk·w komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Ƒwiadczeniu usĠug drogň elektronicznň; 

22. Jeƭeli zamawiajňcy lub wykonawca przekazujň oƑwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za poƑrednictwem 

faksu lub przy uƭyciu Ƒrodk·w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Ƒwiadczeniu 

usĠug drogň elektronicznň, kaƭda ze stron na ƭňdanie drugiej strony niezwĠocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

23. Zastrzeƭenie dotyczňce informacji stanowiňcych tajemnicŗ przedsiŗbiorstwa w rozumieniu przepis·w o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiňzany jest zĠoƭyĻ w spos·b wyraƫnie okreƑlajňcy wolŗ ich utajnienia, np. 

zĠoƭyĻ utajnione informacje w oddzielnej wewnŗtrznej kopercie z oznakowaniem ăTajemnica 
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przedsiŗbiorstwaó, lub spiňĻ (zszyĻ) oddzielnie od pozostaĠych, jawnych element·w oferty. Wykonawca ma 

obowiňzek wykazania, ƭe zastrzeƭone informacje stanowiň tajemnicŗ przedsiŗbiorstwa (zgodnie z art. 8 ust. 3 

ustawy Pzp.: Nie ujawnia siŗ informacji stanowiňcych tajemnicŗ przedsiŗbiorstwa w rozumieniu przepis·w o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeƭeli wykonawca, nie p·ƫniej niƭ w terminie skĠadania ofert lub wniosk·w o dopuszczenie do 

udziaĠu w postŗpowaniu, zastrzegĠ, ƭe nie mogň byĻ one udostŗpniane oraz wykazaĠ, iƭ zastrzeƭone informacje 

stanowiň tajemnicŗ przedsiŗbiorstwa. Wykonawca nie moƭe zastrzec informacji, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp.).   

UWAGA:  Wykonawca nie moƭe zastrzec: nazwy firmy, adresu wykonawcy, ceny oferty, okresu gwarancji, mocy 

silnika, terminu wykonania zam·wienia i warunk·w pĠatnoƑci. 

TAJEMNICA PRZEDSIŖBIORSTWA - przez tajemnice przedsiŗbiorstwa rozumie siŗ nieujawnione do wiadomoƑci publicznej informacje  

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiŗbiorstwa lub inne informacje posiadajňce wartoƑĻ gospodarczň, co do kt·rych przedsiŗbiorca  

podjňĠ niezbŗdne dziaĠania w celu zachowania ich poufnoƑci - art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji. 

 

II.      WYMAGANIA DOTYCZŇCE WADIUM 

 
1. OKREƐLENIE KWOTY I TERMINU WNIESIENIA WADIUM 

1.1. Przystŗpujňc do przetargu wykonawca jest obowiňzany w terminie do dnia: 07/ 07/ 2017 r. do godz. 10:00 wnieƑĻ 

wadium w kwocie: 1 200,00 -zĠ (sĠownie zĠotych: tysiňc dwieƑcie 00/100), 

 

2. ZASADY WNOSZENIA, ZWROTU I ZATRZYMANIA WADIUM 

2.1. Wadium moƭe byĻ wnoszone w: 

2.1.1. pieniňdzu, pĠatne na konto: ZakĠadu Zam·wież Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 

02-326 Warszawa, NIP: 525-15-53-851, REGON: 010705939, w banku: NARODOWY BANK POLSKI 

OddziaĠ Okrŗgowy w Warszawie, Pl. Powstażc·w Warszawy 4, 00-950 Warszawa 

Nr  rachunku: 51 1010 1010 0017 5913 9120 0000 

a) Wadium wnoszone w pieniňdzu uwaƭa siŗ za wniesione skutecznie w·wczas, gdy przed 

upĠywem terminu okreƑlonego w pkt 1 nastňpi uznanie rachunku ZakĠadu Zam·wież 

Publicznych przy Ministrze Zdrowia.  

2.1.2. porŗczeniach bankowych lub porŗczeniach sp·Ġdzielczej kasy oszczŗdnoƑciowo - kredytowej, z tym ƭe 

porŗczenie kasy jest zawsze porŗczeniem pieniŗƭnym; 

2.1.3. gwarancjach bankowych; 

2.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.1.5. porŗczeniach udzielanych przez podmioty, o kt·rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiŗbiorczoƑci. 

2.2. Do oferty naleƭy zaĠňczyĻ: 

2.2.1. kopiŗ dokumentu, potwierdzajňcego wniesienie wadium w pieniňdzu oraz numer konta, na kt·ry ma byĻ 

dokonany zwrot wadium lub 

2.2.2. oryginaĠ dokumentu okreƑlonego w pkt 2.1.2-2.1.5 i jego kopiŗ potwierdzonň za zgodnoƑĻ z oryginaĠem; 

a) oryginaĠ dokumentu naleƭy doĠňczyĻ do oferty w spos·b umoƭliwiajňcy jego zwrot bez uszkodzenia. 

2.3. Wadium wniesione w pieniňdzu zamawiajňcy przechowuje na rachunku bankowym. 

2.4. Wszystkie dokumenty, o kt·rych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp., potwierdzajňce wniesienie wadium 

muszň zawieraĻ znak i/lub nazwŗ postŗpowania, kt·rego dotyczň oraz prawidĠowň nazwŗ zamawiajňcego. 

2.5. ZakĠad Zam·wież Publicznych przy Ministrze Zdrowia zwraca wadium na zasadach okreƑlonych w art. 46 ust. 1-

4 ustawy Pzp. 

2.6. ZakĠad Zam·wież Publicznych przy Ministrze Zdrowia zatrzymuje wadium na zasadach okreƑlonych w art. 46 

ust. 4a-5 ustawy Pzp. 

 

 

 




