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Dotyczy przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia nie przekracza 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp 
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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż regałów przejezdnych, 

metalowych, malowanych proszkowo, w pomieszczeniach archiwalnych Szpitala 
Specjalistycznego w Chojnicach zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ oraz szkicami pomieszczeń stanowiącymi załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
39.13.11.00-0 Regały archiwalne. 

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
 

II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 
 

Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy: 
1. Warunki podmiotowe: 
a. Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.   
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat 
kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie dostawy zgodne z przedmiotem zamówienia. 

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia składanej oferty. 

d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Ustawy  
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach poświadczonych za 
zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez Wykonawcę: 
 
2.1 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
2.2 

 
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako 
uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli 
pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, 
imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy). 

2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków lub zaświadczenie, 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.  

2.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, 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. 

2.6 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz 
odbiorców. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane 
należycie. 

2.7 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
III. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Oferowane regały muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE. 
2. Zamawiający wymaga dołączenia kart katalogowych oferowanych modeli regałów. 
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących przedmiotu 
zamówienia dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty określone  
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane - Dz. U. z 2006 r. nr 87, poz. 605 z późn. zm. (dot. rozdziału II i III SIWZ). 
 
IV. DRUKI, NA KTÓRYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ 

 
1. Druki: 
 
1.1 Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ). 

1.2 Formularz  asortymentowo – cenowy (zał. nr 2 do SIWZ). 

1.3 Szkice pomieszczeń (zał. nr 3 do SIWZ). 

1.4  Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych (zał. nr 4 do SIWZ). 

1.5 Projekt umowy (zał. nr  5 do SIWZ). 

1.6 Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia (zał. nr 6 do 
SIWZ). 

Uwaga !!! 

Dokumenty wymienione w rozdziale II, III i IV należy traktować jako obligatoryjne i brak 
jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenie dokumentu w sposób odbiegający od zaleceń, 
będzie podstawą do wykluczenia wykonawcy albo odrzucenia oferty. 

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 ogólnie udostępniane (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
W takim przypadku zastrzeżone w ofercie dokumenty powinny być odpowiednio wydzielone  
i oznaczone. 
 

V. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dostawa wraz z montażem regałów nastąpi, na koszt Wykonawcy, w terminie najpóźniej do 
19.12.2009 r. 
 
VI. FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym lub 

drukowanym, bądź w formie wydruku komputerowego. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument należy sygnować oryginalnym 

podpisem osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania podmiotu na zewnątrz 
(wymienionej w wypisie z odpowiedniego rejestru – patrz rozdział II punkt 2.2), natomiast 
strony należy ponumerować, zaparafować i spiąć w sposób uniemożliwiający samoistne 
rozłączenie się oferty. 

3. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia składane były wraz z tłumaczeniami na język polski, 
potwierdzonymi przez Wykonawcę. 

4. Ofert z rozwiązaniami alternatywnymi Komisja nie będzie rozpatrywać. 
5. Druk formularza asortymentowo – cenowego – musi być wypełniony zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego. Kwoty - wartości brutto, elementów składowych oferty należy 
przenieść w odpowiednie miejsce formularza ofertowego: 

• cena oferty musi być wyrażona w PLN z uwzględnieniem wszystkich elementów 
kalkulacyjnych ceny (m.in. transport, opłaty celne i podatkowe), 

• ewentualne rabaty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej asortymentu, 
• cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych 

dla przedmiotu zamówienia, 
• wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się  

z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen, 
• zmiana cen będzie obowiązywała po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie 

strony. 
6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
7. Do oferty można dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także inne materiały 

mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny (np. prospekty reklamowe, 
rysunki, atesty itp.). 

8. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy spiąć zapakować w kopertę, opatrzyć 
danymi Wykonawcy oraz napisem: 
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VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, przy czym każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego, tzn. od 7:00 
do 14:35 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy). 

4. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania (ogłoszenie, SIWZ, wyjaśnienia 
treści SIWZ, ewentualne protesty, oraz inne wymagane zapisami ustawy informacje) 
Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl  

 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
 

Andrzej Bruski - w sprawach merytorycznych tel. (052) 39-56-595 
kom.507 021 331 

Anna Wutrych 
Anna Tuszkiewicz-Rudnik - w sprawach proceduralnych tel. (052) 39-56-974 

faks (052) 39-56-505 
 

IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w sposób określony w rozdziale VII SIWZ. 
2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni niezwłocznie, jeżeli prośbę o wyjaśnienie otrzyma nie 

później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
3. Pisma, które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi. 
4. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl, bez ujawniania źródła zapytania.  

5. W uzasadnionym przypadku (przed terminem składania ofert) Zamawiający może zmienić treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informację o dokonanej zmianie Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie 
internetowej www.szpital.chojnice.pl  

6. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany 
treści ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie czas dodatkowy na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ zamieści na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu otwarcia 

ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
OFERTA 

Przetarg nieograniczony 

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁOW PRZEJEZDNYCH 

DZAP-380-46/09 
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XI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 
XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
(dział zamówień publicznych, parter - p. 119; osoby upoważnione do przyjęcia ofert:  

Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz – Rudnik) 
 
najpóźniej w dniu: 30 listopada 2009 r. godz. 10.00 

 
XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT 

 
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 
 
                             30 listopada 2009 r. o godz. 11.00 

 

w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza ul. Leśna 
10, 89-600 Chojnice. 

 
XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). Treść oferty 

musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę 

złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 

3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz 
proponowane warunki płatności. 

5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 
7. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania  

i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 
Pzp). 

 
XVII. OCENA OFERT 

 
1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 
 

Lp. Kryterium   
1 Cena 100 % 
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XVIII. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
 
1. CENA OFERTY 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie. 
Cena będzie punktowana na podstawie wzoru: 

 
  C= (cena najniższa x ranga kryterium) / cena badanej oferty  
 
Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów (100). 
 

XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 

w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale XVII. 

 
XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 
oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano  
i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (informacje te Zamawiający udostępni 
również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie); 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia 

przesłanek określonych w art. 93 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert; 
b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

XXII. PODPISANIE UMOWY 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana podpisze umowę z Zamawiającym, jednak nie 
wcześniej niż w terminie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w punkcie 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złożona tylko jedna oferta. 

3. Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 

w wyznaczonym terminie, Komisja wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
XXIII. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
Po zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

XXIV. PROTESTY I ODWOŁANIA 
 
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego  

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której 
jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
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wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.  

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ Wykonawca może wnieść  
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
6. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub 

protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także 

zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 

8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu 
terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 

9. Kopię wniesionego protestu Zmawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym  
w postępowaniu (w przypadku protestu na treść ogłoszenia lub postanowień SIWZ, Zamawiający 
zamieści ją również na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl), wzywając Wykonawców do 
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się Wykonawcy, 
którzy maja interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron,  
i którzy przystąpią do postępowania: 
a. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 9, 
b. do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ. 

11. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu 
wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów 
zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując 
jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 

12. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności 
Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym  
w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

13. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same 
okoliczności. 

14. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. 
15. Protest będzie ostatecznie rozstrzygnięty:  

a) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub  
z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie, 

b) jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania, 
c) w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania postanowienia kończącego 

postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby. 
16. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

a) opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia ofert. 

17. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:  
a. treści ogłoszenia, 
b. postanowień SIWZ, 
c. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, odrzucenia 
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 
– w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
Protesty inne niż wymienione w podpunktach a, b, c, Zamawiający rozstrzygnie w terminie 10 dni 
od dnia ich wniesienia. 

18. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w punkcie 17 uznaje się za jego 
oddalenie. 

19. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia 
odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz 
Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu,  
a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści również na 
stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

20. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub dokona 
czynności bezprawnie zaniechanej: 
a. niezwłocznie – jeżeli uwzględni wszystkie zgłoszone żądania; 
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b. po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie 
zostało spełnione. 

21. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich 
Wykonawców. 

 
XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 
 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1. 
2. Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik nr 2. 
3. Szkice pomieszczeń – Załącznik nr 3. 
4. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych – Załącznik nr 4. 
5. Projekt umowy – Załącznik nr 5. 
6. Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 6. 
 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie 
Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 
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Oferent ......................................... 
...................................................... 
...................................................... 
NIP ................................................ 
Tel/fax .......................................... 
 

 
OFERTA 

 
Dla:  
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 
Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym: 

1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, których rodzaj jest zgodny z przedmiotem 
zamówienia wg załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) do oferty. 

2. Cena oferowana: 
 

 cena łączna oferty: …………….. słownie: ………………………………………………............................... 
Powyższa cena zawiera podatek VAT. 
 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania 
ofert. 

4. Oferowany termin płatności: 30 dni. 
5. Oferowany termin gwarancji: ………. . 
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych  

w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 

a) Załącznik nr 1  ……………………… 
b) Załącznik nr 2 ……………………… 
c) Załącznik nr 3 ……………………… 
d) Załącznik nr 4 ……………………… 
e) Załącznik nr 5  ……………………… 
f) Załącznik nr 6  ……………………… 
g) Załącznik nr 7  ……………………… 
 
 

 
 
 

…………………………      ……………………………………………. 
Miejscowość i data      Pieczątka i podpis uprawnionego 

         Przedstawiciela Wykonawcy 
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Przedmiot zamówienia:  
dostawa i montaż  regałów przejezdnych dwustronnych, metalowych, malowanych proszkowo, w trzech 
pomieszczeniach archiwalnych w siedzibie zamawiającego/kolor szary/ 
 
 

Nazwa asortymentu Ilość Jedn. 
miary 

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Pomieszczenie nr 1                            
 
Regały przejezdne dwustronne, metalowe, malowane 
proszkowo 142,80 mb. 
1. Regał przejezdny dwustronny dług. 2000 mm, szer.500 

mm, 6 półek + 1 kryjąca, odstęp między półkami w 
świetle 370mm. 

 
2. Regał przejezdny dwustronny 3 szt. dług. 3300 mm, szer. 

500 mm, 6 półek + 1 kryjąca, odstęp miedzy półkami 
świetle 370mm.. 

wg zał. szkicu 

 
 
   
 
 
  1  
 
 
  3 

 
 
 
 
 
  szt. 
 
 
  szt. 

    

                                                                              RAZEM:        4    szt.    -------    --------    
Pomieszczenie nr 2                           
 
Regały przejezdne dwustronne, metalowe, malowane 
proszkowo 80,40 mb 
1. Regał przejezdny dwustronny dług.1500 mm, szer. 500 

mm, 5 półek + 1 kryjąca, odstęp między półami w  świetle 
370 mm.. 

2. Regał przejezdny dwustronny 2 szt. dług. 2100 mm, szer. 
500 mm, 6 półek + 1 kryjąca, odstęp między półkami w 
świetle 370 mm. 

wg  zał. szkicu  

  
 
 
 
 
  2 
 
 
  2 

  
 
 
 
 
  szt. 
 
 
  szt. 

    

                                                                            RAZEM:   4   Szt.     
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Pomieszczenie nr 3 
 
Regały przejezdne dwustronne, metalowe, malowane 
proszkowo 950,40 mb 
      
1. Regał przejezdny dwustronny . dług.1800 mm, szer.      
    500 mm, 6 półek + 1kryjąca odstęp między półkami          
    w świetle 370 mm.. 
 
 2. Regał przejezdny dwustronny. dług. 3400 mm,  
     szer. 500 mm, 6 półek  + 1 kryjąca, odstęp między    
     półkami w świetle 370 mm. 
 
3. Regał przejezdny dwustronny, dług. 3700 mm,  
    szer.500 mm, 6 półek + 1 kryjąca, odstęp między   
    półkami w świetle 370 mm. 
 
4. Regał przejezdny dwustronny dług.5000 mm, szer.  
    500 mm, 6 półek + 1 kryjąca, odstęp między półami             
    w świetle 370 mm 
 
5. Regał przejezdny dwustronny dług. 5800 mm, szer.  
    500 mm, 6 półek + 1 kryjąca, odstęp między półkami        
    w świetle 370 mm. 
wg zał. szkicu 

 
  
 
 
 
  6 
 
 
  
 5 
 
 
  
 4 
 
 
  
 5 
 
 
 
  2 
 
 
 

 
   
 
 
 
   szt. 
 
 
   szt. 
 
 
   szt. 
 
 
   szt. 
 
 
   szt. 
 
 
 
  szt. 

    

                                                                            RAZEM:   22   szt.   --------------   --------------
- 

     

RAZEM WARTOŚĆ pom. nr 1, 2, 3   30   szt.  ---------------   --------------
- 

  

 
 
 
 
 
………………………… 
Miejscowość i data           …………………………………………….   
            pieczątka i podpis  uprawnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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POMIESZCZENIE 1 

 
 
RP 1- dł. 2000 mm, szer. 500 mm, 1 szt. 6 półek + kryjąca – 24,0 mb 
 
RP 2- dł. 3300 mm, szer. 500 mm, 3 szt. 6 półek + kryjąca – 118,8 mb 
 
Odstęp między półkami w świetle – 370 mm 
 
RAZEM: 4 regały – 142,8 mb 
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POMIESZCZENIE 2 

 
 
RP 1- dł. 1500 mm, szer. 500 mm, 2 szt. 5 półek + kryjąca – 30,0 mb 
 
RP 2- dł. 2100 mm, szer. 500 mm, 2 szt. 6 półek + kryjąca – 50,4 mb 
 
Odstęp między półkami w świetle – 370 mm 
 
RAZEM: 4 regały – 80,4 mb 
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POMIESZCZENIE 3     

 
RP 1 – dł. 5000 mm, szer. 500 mm  5 szt./ 6+1 – 300,0 mb 
RP 2 – dł. 5800 mm, szer. 500 mm  2 szt./ 6+1 – 139,2 mb 
RP 3 – dł. 3400 mm, szer. 500 mm  5 szt./ 6+1 – 204,0 mb 
RP 4 – dł. 1800 mm, szer. 500 mm  6 szt./ 6+1 – 129,6 mb 
RP 5 – dł. 3700 mm, szer. 500 mm  4 szt./ 6+1 – 177,6 mb 
Odstęp między półkami w świetle – 370mm 
RAZEM: 22 szt. regałów – 950,4 mb 
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(pieczęć firmowa) 
 

Oświadczenie 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę i montaż regałów przejezdnych, metalowych 

oświadczam, że: 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności związanej z wykonaniem zamówienia publicznego na 
dostawę i montaż regałów przejezdnych, metalowych (jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień); 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia; 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 

 

 

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez 
zastrzeżeń. 

 
 

....................................     .......................................................... 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO 

PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 
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Projekt umowy 

 
Zawarta w dniu ..........................2009 r. w Chojnicach pomiędzy: 
…......................................................................................................................................................
................................................…...................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 
……………………………….................................................................................................... 
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” 
a 
Szpitalem Specjalistycznym im J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora - Leszka Bonnę 
zwanym dalej „Zamawiającym”. 

§ 1 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu …………….. r. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. 
zm.). 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż regałów przejezdnych, metalowych, 
malowanych proszkowo, w siedzibie Zamawiającego zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do 
SIWZ. 

3. Ogólną wartość zamówienia ustala się na kwotę: …………………………… zł brutto. (słownie: 
……………………………………………………………………………….) podaną w ofercie formularzu 
asortymentowo cenowym . Formularz ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Dostawa wraz z montażem regałów  nastąpi, na koszt Wykonawcy, najpóźniej w terminie do dnia 
19. 12.2009 r.                                                  

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: 

a. towaru posiadającego certyfikaty dopuszczające do obrotu, na terenie Polski, 
b. o wysokim standardzie jakościowym. 

2. Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji. Gwarancja będzie liczona od dnia odbioru 
przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 

§ 4  

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi, po podpisaniu umowy, zgodnie z terminem dostawy 
określonym w § 2 ust. 1  przez  kierownika Działu Administracyjno–Gospodarczego Zamawiającego. 

2. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który będzie zawierał ustalenia poczynione w trakcie 
odbioru. W skład protokołu jako jego części wchodzą dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2. 

§ 5  

1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru, 
oraz uszkodzenia przedmiotu zamówienia. 

2. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem przez Kierownika Działu Administracyjno – 
Gospodarczego, każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad  w terminie 10 dni          
od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego. 

 
 

§ 6 
1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą wartość przedmiotu zamówienia. 
2. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  

w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Cena zawierać będzie podatek od towarów  
i usług. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy 
odsetki według stopy odsetek ustawowych.  
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4. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały 
im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 

1) Zamawiającemu: 555-17-83-839, 
2) Wykonawca: ………………………... 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy bądź 
odmowy dostawy w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru 
wadliwego na towar bez wad po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 0,5 % 
wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin 
określony w § 5 ust. 3. 

3. W przypadku zwłoki w dostawie towaru lub w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej  
10 dni Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo zakupić towar na 
rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy,  
a cenami zakupionego przez Zamawiającego towaru. 

4. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 

 
§ 8 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść żadnej wierzytelności wynikającej  
z niniejszej umowy. 

§ 9 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy. 
2. W imieniu Zamawiającego kontroli dokonywać będą upoważnione osoby legitymujące się 

pisemnym upoważnieniem do kontroli. 
 

§ 10 
 

1. Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie  
w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w ciągu jednego miesiąca 
od wystąpienia spornej okoliczności, wówczas każda ze stron może poddać spór pod 
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego. 

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania 

nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
§ 11 

 
Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i złożona oferta. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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......................................       .................................................... 
(pieczęć firmowa)         miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

Wykonawca ................................................................................ oświadcza, że 

zrealizuje przedmiot zamówienia: 

• samodzielnie, 

• z udziałem podwykonawców∗. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       .......................................................... 
       PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO  
       PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 

                                                 
∗ Niepotrzebne skreślić. W przypadku realizacji przy udziale podwykonawców należy 
wskazać, którą część lub części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom oraz 
można podać nazwy (firm) proponowanych podwykonawców. 


