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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

NA DOSTAWĘ  

w celu Doposażenia pracowni Technika Farmaceutycznego w 

ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia 

zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

 

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE 

Zapytania o cenę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  

z późn. zm.) 

 

 

 

MIEJSCE PUBLIKACJI INFORMACJI O ZAMÓWIENIU: 

 Na własnej stronie internetowej www.medykbrzeg.pl/bip w dniu 

07.12.2017 r. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona na stronie 

internetowej www.medykbrzeg.pl/bip od dnia 07.12.2017 r. 

 

 

 

 

Brzeg, dnia 07.12.2017 r.

http://www.medykbrzeg.pl/
http://www.medykbrzeg.pl/
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CZĘŚĆ I 

OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ 

 

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 Zespół Szkół Medycznych w Brzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu 

prowadzonym w trybie Zapytania o cenę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); 

1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie dostawy na rzecz 

Zamawiającego w celu Doposażenia pracowni Technika Farmaceutycznego w ramach 

realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w 

kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w zakresie określonym  

w punkcie 2 SIWZ; 

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia; 

1.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz 

warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może 

nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku 

wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana 

wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich 

wiążąca; 

1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1.5.1 „ZSM” lub „Zamawiający” – Zespół Szkół Medycznych w Brzegu; 

1.5.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji; 

1.5.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

1.5.4 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); 

1.5.5 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 
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został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ i w odpowiednich 

załącznikach; 

1.5.6 ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę 

na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie 

wykonania Zamówienia; 

1.6 Dane Zamawiającego: 

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu 

NIP: 7471848696 

Regon: 160230351 

Adres do korespondencji: ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg 

Telefon: 77 416 23 83 

Faks: 77 416 23 83 wew. 26 

E-mail: sekretariat@medykbrzeg.pl 

Witryna http: www.medykbrzeg.pl 

 

Znak Postępowania: ZSM/ZC/2/2017.  

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zapytanie o cenę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mająca na celu doposażenie pracowni technika 

farmaceutycznego. W ramach zamówienia należy dostarczyć następujące artykuły: 

Statyw demonstracyjny – 1 zestaw - zestaw składający się z czterech statywów  

demonstracyjnych – w celu wyposażenia czterech stanowisk; 

3.2 Kody CPV (kod wg Wspólnego Słownika Zamówień): 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne. 

 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1 Wymagany termin wykonania zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

mailto:sekretariat@medykbrzeg.pl
http://www.medykbrzeg.pl/
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umowy; 

4.2 Miejscem wykonania Zamówienia jest Zespół Szkół Medycznych w Brzegu  

ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

5.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1 Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 5 Ustawy; 

5.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu; 

5.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

5.2.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych 

warunków w tym zakresie; 

5.2.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: 

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych 

warunków w tym zakresie; 

 

5.2.3 Zdolność techniczna lub zawodowa: 

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych 

warunków w tym zakresie. 

 

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

OKREŚLONYCH W PUNKCIE 5 

6.1 Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę, niezbędne do udziału  

w Postępowaniu: 

6.1.1 Wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – zał. nr 2 do SIWZ); 
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6.1.2 Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); 

6.1.3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu określonych w punkcie 5, którego wzór stanowi zał. nr 3  

do SIWZ; 

6.2 Forma dokumentów: 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem  

na język polski, poświadczone przez wykonawcę; 

6.3 Podmioty zagraniczne: 

Jak w punkcie 6.2 SIWZ; 

6.4 Oferty wspólne: 

6.4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania: 

A. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego; 

B. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio  

do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

C. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców; 

D. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 

 z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum); 

E. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają, 

każdy swój, jednolity europejski dokument zamówień, lub oświadczenie 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

7.1 Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: 

7.1.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie; 
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7.1.2 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 

wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania  

i złożenia oferty, kierując swoje zapytania elektronicznie na adres: 

sekretariat@medykbrzeg.pl, w temacie wiadomości wpisując: PYTANIE 

ZSM/ZC/2/2017 Nazwa Wykonawcy – co ułatwi stronom identyfikację 

wiadomości; 

7.2 Pytania i odpowiedzi do SIWZ: 

7.2.1 Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania 

związane z prowadzonym postępowaniem na warunkach określonych w art. 38 

Ustawy; 

7.2.2 Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim 

Wykonawcom, do których skierowano zapytania o cenę oraz zamieszczona na 

stronie internetowej wskazanej w rozdziale 1 SIWZ; 

7.3 Zmiany do SIWZ: 

7.3.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść SIWZ; 

7.3.2 Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim 

Wykonawcom, do których skierowano zapytania o cenę oraz zamieści na 

stronie internetowej wskazanej w rozdziale 1 SIWZ, na której udostępnił 

SIWZ; 

7.3.3 Jeżeli w wyniku zmian w treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 

ofert i poinformuje o tym Wykonawców oraz zamieści  

tą informację na stronie internetowej wskazanej w rozdziale 1 SIWZ; 

7.4 Wyjaśnienia do ofert: 

7.4.1 W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

pisemnych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty; 

7.5 Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami wyznaczono osoby: 

Piotr Szwedowski, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

mailto:sekretariat@medykbrzeg.pl
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8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

8.1 Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 

SIWZ; 

8.2 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 niż 60 dni. 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

9.1 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana własnoręcznie przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty.  

9.2 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

9.3 Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym: 

OFERTA 

Znak sprawy ZSM/ZC/2/2017 

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………………….. 

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

 

Nazwa zamówienia: Doposażenia pracowni Technika Farmaceutycznego w ramach 

realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla 

regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Nie otwierać przed 17.12.2017 r. godziną 12.00 

 

9.4 Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. 

9.5 W interesie Wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i bez uszkodzenia, 

zabezpieczone przed otwarciem - gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu 

otwarcia. 
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9.6 W interesie Wykonawcy leży zabezpieczenie ofert przed dekompletacją więc należy 

zadbać aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, a oferta była spięta lub zszyta. 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się  

z luźnych kartek. 

9.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki,  modyfikacje i uzupełnienia  

do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  

o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert. 

9.8 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg. takich samych zasad jak 

składanie ofert tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. 

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte  przy otwieraniu 

ofert Wykonawcy, który wprowadziła zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

9.9 Wykonawca ma prawo wycofać się z postepowania poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferta, która 

zostanie wycofana, nie będzie otwierana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona temu 

Wykonawcy po terminie otwarcia ofert. 

 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

10.1 Składanie ofert: 

10.1.1 Ofert należy składać  do dnia 17.12.2017 r. do godziny 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego: 

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg,  

w sekretariacie; 

10.1.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 

ust.2 Ustawy. 

 

10.2 Otwarcie ofert 

10.2.1 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2017 r. o godzinie 12.00,  

w siedzibie Zamawiającego, Zespół Szkół medycznych w Brzegu, ul. Ofiar 

Katynia 25, 49- 300 Brzeg w pok. Nr  11;  

10.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
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10.2.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

12.2.3.1 kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

12.2.3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

12.2.3.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach; 

10.2.4 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa 

w pkt. 12.2.3 przekazuje zamawiającemu oświadczenie (wg. wzoru  

w załączniku nr 4 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23. Wraz  

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym wykonawcą  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

11.1 Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy  

z dnia 9 maja z 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz.U. poz. 915); 

11.2 Cenę oferty należy obliczyć jako maksymalne wynagrodzenie wykonawcy uwzględniając 

zakres zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak  

i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawierania umowy; 

11.3 Cenę należy podać w zł polskich uwzględniając odpowiednią stawkę podatku VAT  

w formularzu Oferta (zał. nr 2 do SIWZ). 

 

12. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

12.1 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie oceny kryterium ofert 

określonego w SIWZ; 

12.2 Kryterium oceny ofert stanowi: 

12.2.1 cena waga max 60 pkt;  
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12.2.2 termin realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy – nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) waga 

max 40 pkt; 

12.3 Wzory do kryterium oceny ofert: 

12.3.1 Ilość punktów  = 
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
× 60 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤; 

12.3.2 Ilość punktów =  
𝑁𝑎𝑗𝑘𝑟ó𝑡𝑠𝑧𝑦 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑠𝑝𝑜ś𝑟ó𝑑 𝑧ł𝑜ż𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
× 40 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤;  

12.4 Na podstawie sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert 

stworzona zostanie klasyfikacja ofert odpowiadających warunkom przedstawionym  

w niniejszej specyfikacji.  

 

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

13.1  Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej sklasyfikowana, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 

13.1.1 dokument lub dokumenty rejestrowe wydane przez właściwy organ, z których 

treści będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy np. : dowód osobisty, 

odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, statut lub rejestr handlowy; 

13.1.2 pełnomocnictwo dla osób / osoby podpisującej umowę (jeśli uprawnienie tych 

osób / tej osoby nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt.15.1.1); 

13.1.3 szczegółową kalkulacje cenową tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

z podaniem nazw producentów, symboli zaoferowanych produktów, wartości 

jednostkowych poszczególnych produktów, wartości netto, wartości podatku 

VAT i stawek VAT oraz cenę brutto – zgodnymi z danymi przyjętymi na 

fakturze, w celu możliwości weryfikacji przez Zamawiającego poprawności 

realizacji zamówienia; 

13.2  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylała się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może zgłosić się do kolejnego 

w klasyfikacji Wykonawcy spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
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ponownego badania i oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Nie dotyczy. 

 

15. WZÓR UMOWWY 

Wzór umowy  stanowi  załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W prowadzonym postepowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI, art. 179 

do 198 g ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

CZĘŚĆ II 

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ 

1. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. 

 

2. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy. 

 

4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO 
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A. Adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@medykbrzeg.pl 

B. Adres strony internetowe: www.medykbrzeg.pl 

 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZOEN ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  

A WYKONAWCĄ 

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą 

prowadzone rozliczenia w walutach obcych. 

 

7. POSTANOWIENIA DOYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Nie dotyczy postępowania. 

 

8. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

 

CZĘŚĆ III 

SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ 

Nie dotyczy. 

 

CZĘŚĆ IV 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

CZĘŚĆ V 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 – Oferta – wzór  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie – wzór  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wzór  

Załącznik nr 5 – Umowa – wzór 

 

 

UWAGA! 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – składa się po otwarciu ofert oraz 

zamieszczeniu przez Zamawiającego, na stronie internetowej, wykazu Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w postępowaniu. 

mailto:sekretariat@medykbrzeg.pl
http://www.medykbrzeg.pl/

