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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, zwane w dalszej części 
„Zamawiającym” z siedzibą w Krakowie, Al. Modrzewiowa 22, Regon 351194736, NIP 677-17-03-
375. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego, według obowiązujących 
przepisów dla postępowań o wartości nie przekraczającej kwoty, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwana w dalszej części specyfikacją) zamieszczono 
na stronie Zamawiającego pod adresem http://www.kcr.pl (zakładka zamówienia publiczne). 
Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie. 

 
4. Określenie przedmiotu zamówienia: nazwa zamówienia „Dostawa sprzętu medycznego,  

wyposażenia medycznego transportowego oraz wyposażenia centralnej sterylizatornii”. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów medycznych, systemu parawanów podwieszanych, 
zamrażarki niskotemperaturowej, respiratora transportowego i wyposażenia centralnej sterylizatornii, 
leżanek lekarskich, stołu zabiegowego, autoczytnika z drukarką - w związku z realizacją 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu 
poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji 
demograficznej i epidemiologicznej poprzez rozbudowę istniejącego obiektu szpitalnego - budynek 
nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni 
RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami 
towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, 
izbie przyjęć, sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych 
w tym izolatkę zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2 na działce nr 228/2 obr.9 Krowodrza, 
al. Modrzewiowa 22 w Krakowie”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, będący 
załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami 
treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 

4.1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020,12 Oś priorytetowa Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 
Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony Zdrowia. Przedsięwzięcie inwestycyjne jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z Budżetu Województwa Małopolskiego 
i Budżetu Państwa. 

4.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z 10 części: 
Część 1/ Aparat do densytometrii – 1 sztuka 

Część 2/ Aparat do elektrochirurgii – 1 sztuka 
Część 3/ Piła i wiertarka akumulatorowa z osprzętem – 3 sztuki 

Część 4/ Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 sztuka 
Część 5/ Wyposażenie centralna sterylizatornia – 1 zestaw 

Część 6/ Respirator transportowy z plecakiem ratownika (zestaw reanimacyjny) – 1 sztuka 

http://www.kcr.pl/


Część 7/ Leżanka lekarska – 4 sztuki 
Część 8/ Stół zabiegowy – 1 sztuka 

Część 9/ System parawanów podwieszanych – 1 sztuka 
Część 10/ Autoczytnik z drukarką do testów szybkiego odczytu – 1 sztuka 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolność ilość części zamówienia. 
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje przeprowadzenia 

aukcji elektronicznej. 
4.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6/7 ustawy. 
4.5. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie zastosował dialogu 

technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy. 
4.6. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem 

podwykonawców. 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu” (załącznik do specyfikacji). 

4.7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Główny: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne. Dodatkowy: 33192200-4 Stoły 
medyczne; 39150000-8 Różne meble i wyposażenie; 33192100-3 Łóżka do użytku medycznego; 
44611200-8 Respiratory; 39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła; 31500000-1 Urządzenia 
oświetleniowe i lampy elektryczne. 

4.8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy, tzn. Zamawiający ma 
prawo najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

4.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

4.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4.11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
4.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4.13. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. 
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że 
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

Uwagi: 
4.14. Przedmiotem dostawy musi być nowy i nie używany/e wcześniej sprzęt/wyposażenie, 

w szczególności do celów demonstracyjnych. 
4.15. Wykonawca musi zagwarantować, że oferowany przez niego sprzęt/wyposażenie jest wolny/e od 

jakichkolwiek wad i praw osób trzecich. 
4.16. Wymagany termin wykonania zamówienia:  

 w części 1: do 42 dni od dnia zawarcia umowy; 
 w części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia: 
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, w zakresie posiadania zdolności technicznej lub 
zawodowej – posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) 
należycie wykonali:   

5.1.1.  w przypadku składania oferty w części 1 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – aparatu do 
densytometrii; 

5.1.2.  w przypadku składania oferty w części 2 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – aparatu do 
elektrochirurgii; 

5.1.3.  w przypadku składania oferty w części 3 zamówienia - co najmniej dwie dostawy sprzętu 
medycznego w tym minimum jedna piła lub wiertarka akumulatorowa w każdej dostawie; 



5.1.4.  w przypadku składania oferty w części 4 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – zamrażarki 
niskotemperaturowej; 

5.1.5.  w przypadku składania oferty w części 5 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – wyposażenia 
Centralnej Sterylizacji 

5.1.6 w przypadku składania oferty w części 6 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – respiratora 
transportowego; 

5.1.7.    w przypadku składania oferty w części 7 zamówienia - co najmniej jedną dostawę – leżanki 
lekarskiej; 

5.1.8.   w przypadku składania oferty w części 8 zamówienia - co najmniej jedną dostawę – stołu 
zabiegowego; 

5.1.9. w przypadku składania oferty w części 9 zamówienia - co najmniej jedną dostawę – systemu 
parawanów podwieszanych; 

5.1.10. w przypadku składania oferty w części 10 zamówienia - co najmniej jedną dostawę – sprzętu do 
centralnej sterylizacji – testy szybkiego odczytu. 

5.2. W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 13-23, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp) oraz art. 
24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który „z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 
ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania” (art. 24 ust. 5 pkt 4 
ustawy). 

 
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 7 
specyfikacji. 
 

7. Oświadczenia / dokumenty składające się na ofertę, potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 
 

a) w celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
7.1 Formularz oferty wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji; 
7.2 Załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). Załącznik należy wypełnić na 

część/części na jakie Wykonawca składa ofertę; 
7.3 Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania 

Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji 
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; 

7.4 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu 
(w formie pisemnej)  – jeżeli dotyczy. 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca 
polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia (pod 
warunkiem, że wykaże zdolności techniczne lub zawodowe). 

4. Zamawiający w toku badania - czy udostępniane Wykonawcy przez inny podmiot zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu również bada - czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia (art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy). 

 

b) w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć: 



 

7.5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert – wg wzorów będących 
załącznikami nr 2A/2B do specyfikacji. 
 

Pozostałe dokumenty 
Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 
z otwarcia ofert – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Uwagi:  
Wyjątkiem jest sytuacja gdy została w postępowaniu złożona tylko jedna oferta.  
Zamawiający podziela rekomendacje opublikowaną na stronie internetowej UZP o następującej 
treści - „(…) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, 
niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również 
potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy 
w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji 
takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. 
Zatem Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej – może złożyć takie 
oświadczenie wraz z ofertą (należy wybrać/zaznaczyć ostatnie zdane poniższego wzoru). 
 

Wzór oświadczenia (należy wybrać/zaznaczyć ostatnie zdane poniższego wzoru): 
Oświadczenie Wykonawcy, złożone na podstawie i w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Wobec złożenia oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego,  wyposażenia medycznego transportowego 
oraz wyposażenia centralnej sterylizatornii / Znak postępowania: A.I.271-2/20 oświadczam, że:   
 nie należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz 

z żadnym innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postepowaniu;   
 należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wraz z następującym Wykonawcą, który również złożył ofertę w niniejszym postępowaniu tj. 
........................................................... {należy wymienić Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu, a którzy pozostają w tej samej grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, do której należy Wykonawca składający oświadczenie}.   
Jednocześnie wyjaśniam, iż istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, co wykazuję szczegółowo w dołączonym do 
niniejszego oświadczenia piśmie i przedstawiam dowody potwierdzające złożone wyjaśnienia.   

 nie należę do żadnej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.   
 

*niepotrzebne skreślić lub podkreślić właściwe 
 

b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać na wezwanie 
Zamawiającego - wykaz wykonanych dostaw z podaniem wartości, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane należycie. 

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. 

c) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego – foldery lub 
katalogi oferowanych urządzeń. 
Dotyczy wszystkich części zamówienia. 
Przedstawiony dokument powinien zawierać w szczególności nazwę producenta, nazwę produktu 
lub nr katalogowy, tak by możliwa była jego identyfikacja. W przypadku, gdy oryginalny katalog lub 
folder jest przedkładany w innym języku niż język polski, należy dołączyć jego tłumaczenie. 
W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi lub foldery nie prezentują identycznego produktu 
jak oferowany należy tę rozbieżność wskazać. 
 

 

UWAGA: zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. Natomiast w przypadku wskazania przez 



Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie 
z art. 97 ust. 1 ustawy – jeżeli są aktualne, Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania 
Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się 
znajdują.  
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 
 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 
8.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za 

zgodność z oryginałem dokumentów ofertowych winien dokonać Pełnomocnik. Kopia 
Pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego Pełnomocnika. 

8.2. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

8.3. Zdolności techniczne i zawodowe Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego, muszą posiadać łącznie. 

8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają odpowiednio: 
 dokumenty, o których mowa w pkt 7.5 (oświadczenie 2A) oraz 7.5. b)  specyfikacji - Wykonawcy 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu; 

 dokumenty wymienione w pkt 7.5 (oświadczenie 2B), 7.5 lit. a) specyfikacji - każdy 
z Wykonawców (z osobna); 

 pozostałe dokumenty wymagane w specyfikacji tj. określone w pkt 7.3, 7.4 specyfikacji - jeżeli 
dotyczy, oraz 7.1, 7.2 oraz 7.5 c). 
 

9. W postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 

10. W postępowaniu wadium nie jest wymagane. 
 

11. Sposób porozumiewania się Wykonawców i Zamawiającego: 
11.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony przekazują w formie pisemnej (za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca), faksem lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej – szczegóły zostały określone w pkt 11.3. - 11.5. 
specyfikacji. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
faksem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mailem), każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający uzna również skan 
podpisanego dokumentu przekazanego jako załącznik do wiadomości e-mail. 

11.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22. 

11.3. Pisma w formie: 
a) faksowej należy kierować na numer faksu: 12 425-12-28; 
b) e-mail należy kierować na adres poczty elektronicznej: office@kcr.pl 

11.4. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 
a)  wyjaśnień dotyczących złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, 
b) wyjaśnień składanych Zamawiającemu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest ceną rażąco 

niską; 
c)  oświadczenia Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą; 
d) oświadczenia Wykonawcy o niewyrażeniu zgody na poprawę innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 
11.5. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faksem lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej dokumentów/oświadczeń, o którym mowa w art. 22a ustawy, art. 24 ust. 11 ustawy, 
art. 25a, art. 26 ust. 1/2 i 2f, art. 26 ust. 3, art. 26 ust. 3a ustawy. W zakresie oświadczenia, o którym 
mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Zamawiający uzna skan podpisanego dokumentu przekazanego jako 
załącznik do wiadomości e-mail.  
 

W przypadku wysłania przez Wykonawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 
faksem pytań, Zamawiający zwraca się z prośbą o przesłanie jednocześnie wersji edytowanej 
(np. Word) na adres poczty elektronicznej (e-mail): office@kcr.pl. 
 

mailto:office@kcr.pl
mailto:office@kcr.pl


Zamawiający informuje, że na wniosek Wykonawcy zostanie udostępniona (przesłana) wersja 
edytowalna specyfikacji. 

 

12. Do kontaktu z ramienia Zamawiającego są Pan Jacek Żak lub Pani Barbara Łysiak lub Pani 
Katarzyna Wierzbicka. 
Numer telefonu +48 12 428-73-04. 
 

13. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji: 
Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji reguluje art. 38 ustawy. 
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminem 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. 
 

14. Sposób przygotowania oferty: 
14.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu. 

Koperta/opakowanie powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 
zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na opakowaniu 
należy umieścić następujące informacje:  
„Nazwa i adres Wykonawcy, Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, znak sprawy: 
A.I.271-2/20, Dostawa sprzętu medycznego,  wyposażenia medycznego transportowego oraz 
wyposażenia centralnej sterylizatornii”. 

14.2. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy składającego ofertę i innych podmiotów, na których 
zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

14.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem pozostałych dokumentów, dokonuje odpowiednio 
Wykonawca / podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca / Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

14.4. Podpisy na stronach oferty należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 
14.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wyłącznie w formie pisemnej podpisanej 

własnoręcznym podpisem. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób 
czytelny i trwały. 

14.6. W przypadku gdy przedstawiony dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego 
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on 
zażądać przedstawienia oryginału.  

14.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczone przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

14.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający ma prawo żądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

14.9. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy. 

14.10. Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność - jednocześnie wykazując przy tym, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji – należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. 
Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
przekazanych mu przez Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż 
zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona 
przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne 
od momentu otwarcia ofert. 

14.11. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty. Dokumenty tworzące ofertę 
powinny być zszyte lub spięte lub zbindowane itp. 

 
15. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

Termin i miejsce składania ofert. 



Oferty należy składać nie później niż do dnia 27 lutego 2020 r. godz. 9:00 na adres: Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 
w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7

30
 – 15

00
. Zamawiający zwróci ofertę, która 

została złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2020 r. godz. 10:00 w Krakowskim Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 
nr 12. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące cen. 
UWAGA: niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający na stronie internetowej (w zakładce 
zamówienia publiczne 2020, gdzie zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym 
postępowaniu) zamieści informacje dotyczące: 
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
 cen, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. 
Po publikacji powyższych informacji Wykonawcy są zobowiązani przekazać informację, o której 
mowa w art. 24 ust. 11 ustawy. 

 
16. Sposób obliczenia ceny oferty: 
16.1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 

w niniejszej specyfikacji (wraz z załącznikami), obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z wzorem umowy i obowiązującymi przepisami 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

16.2. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu oferty: 
 cenę (brutto) za część/części zamówienia, na którą składa ofertę; 
 stawkę podatku VAT w %; 
 okres gwarancji; 
 czas naprawy gwarancyjnej. 

16.3. W „Formularzu oferty” wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, 
a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” 
i równoważnych). 

16.4. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę 
opisaną w Rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, 
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. nr 68, 
poz. 360). 

16.5. Informacja dotyczące walut obcych: rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone 
będą w polskich złotych (PLN). 

16.6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, 
której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 
ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego Wykonawcę 
w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który Zamawiający będzie miał 
obowiązek rozliczyć. 

 
17. Kryteria oceny ofert, sposób oceny ofert: 

A. 
Oferty będą oceniane według kryteriów – w części 1 zamówienia: 
a) Cena brutto – waga kryterium 60 pkt (60%) 
b) Okres gwarancji – waga kryterium 20 pkt (20%) 
c) Czas naprawy gwarancyjnej – waga kryterium 10 pkt (10%) 
d) Oferowane rozwiązanie jakościowe w załączniku do umowy (opis parametrów i warunków 

wymaganych) – waga kryterium 10 pkt (10%) 
 



Ad A)  
W kryterium a) punkty liczone będą w następujący sposób: 
 

Amin   
liczba punktów badanej oferty =       -------------   x 60 pkt 

Abad 
  

gdzie: Amin – najniższa cena spośród badanych ofert 
Abad – cena oferty badanej 

 

Ad B)  
w kryterium b) punkty liczone będą w następujący sposób: 
 

   Gbad– Gmin 
liczba punktów badanej oferty = -----------------------------------------   x 20 pkt 

            Gmax(60 miesięcy) – Gmin(24 miesięcy) 
 
gdzie:  
Gmin – najkrótszy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące 
Gmax – najdłuższy okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy 
Gbad – okres gwarancji w badanej ofercie 
 

Uwagi: 
Brak wskazania w Formularzu oferty okresu gwarancji będzie oznaczać, iż Wykonawca zaoferował 
najkrótszy okres gwarancji – 24 miesiące.  
Wskazanie okresu krótszego niż 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
Jeśli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 60 miesięcy – do przeliczenia punków w niniejszym 
kryterium zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. 
 
Ad C)  
W kryterium c) punkty będą przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 
0 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni roboczych  

(zakres 5-7) 
5 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 4 dni roboczych           

(zakres 2-4) 
10 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący jeden dzień roboczy  

(zakres 1) 
 

Uwagi: 
Minimalnym wymaganiem jest czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni roboczych. Brak 
wskazania oferowanego czasu naprawy gwarancyjnej spowoduje uznanie przez Zamawiającego, iż 
Wykonawca zaoferował czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni roboczych (w takim 
przypadku oferta Wykonawcy otrzyma w kryterium 0 pkt). 
 
Ad D)  
W kryterium d) punkty będą przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 
0 pkt  – za nie zaoferowanie rozwiązania – zgodnie z pkt 23 załącznika do umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych) 
10 pkt  – za zaoferowanie rozwiązania – zgodnie z pkt 23 załącznika do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) 

 
Ostateczna liczba punktów w części 1 zamówienia obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie 
z wzorem: 
 
P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt) + D (pkt) 
gdzie: 
P - liczba punktów badanej oferty 
A - liczba punktów przyznanych w kryterium najniższa cena 
B - liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji 
C - liczba punktów przyznanych w kryterium czas naprawy gwarancyjnej 
D - liczba punktów przyznanych w kryterium rozwiązania jakościowe (załącznik do umowy) 
 
B. 
Oferty będą oceniane według kryteriów – w części 2-10 zamówienia: 
a) Cena brutto – waga kryterium 60 pkt (60%) 



b) Okres gwarancji – waga kryterium 30 pkt (30%) 
c) Czas naprawy gwarancyjnej – waga kryterium 10 pkt (10%) 
 

Ad A)  
W kryterium a) punkty liczone będą w następujący sposób: 
 

Amin   
liczba punktów badanej oferty =       -------------   x 60 pkt 

Abad 
  

gdzie: Amin – najniższa cena spośród badanych ofert 
Abad – cena oferty badanej 

 

Ad B)  
w kryterium b) punkty liczone będą w następujący sposób: 
 
 

   Gbad– Gmin 
liczba punktów badanej oferty = -----------------------------------------   x 30 pkt 

            Gmax(60 miesięcy) – Gmin(24 miesięcy) 
 
gdzie:  
Gmin – najkrótszy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące 
Gmax – najdłuższy okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy 
Gbad – okres gwarancji w badanej ofercie 
 

Uwagi: 
Brak wskazania w Formularzu oferty okresu gwarancji będzie oznaczać, iż Wykonawca zaoferował 
najkrótszy okres gwarancji – 24 miesiące.  
Wskazanie okresu krótszego niż 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
Jeśli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 60 miesięcy – do przeliczenia punków w niniejszym 
kryterium zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. 
 
Ad C)  
W kryterium c) punkty będą przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 
0 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni roboczych  

(zakres 5-7) 
5 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 4 dni roboczych           

(zakres 2-4) 
10 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący jeden dzień roboczy  

(zakres 1) 
 

Uwagi: 
Minimalnym wymaganiem jest czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni roboczych. Brak 
wskazania oferowanego czasu naprawy gwarancyjnej spowoduje uznanie przez Zamawiającego, iż 
Wykonawca zaoferował czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni roboczych (w takim 
przypadku oferta Wykonawcy otrzyma w kryterium 0 pkt). 

 
Ostateczna liczba punktów w części 2-10 zamówienia obliczana będzie dla każdej z ofert 
zgodnie z wzorem: 
 

P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt)  
gdzie: 
P - liczba punktów badanej oferty 
A - liczba punktów przyznanych w kryterium najniższa cena 
B - liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji 
C - liczba punktów przyznanych w kryterium czas naprawy gwarancyjnej 
 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
 

18. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego: 
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 



wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy informacja, o której mowa w pkt 2) powyżej, 
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający 
uznał za niewystarczające. 
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1) oraz 4), na stronie internetowej 
(w zakładce zamówienia publiczne 2020, gdzie zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym 
postępowaniu). 
 

19. Zmiana oferty, wycofanie oferty, termin związania ofertą: 
19.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 

składania ofert. 
19.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

19.3. Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt. 
19.1., podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być 
udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo Pełnomocnictwem). 
Wykonawca ma prawo do żądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 

19.4. Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od 
upływu terminu składania ofert. 

 
20. Istotne postanowienia umowy: 
20.1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 3 

do specyfikacji. Złożenie oferty oznacza pełną akceptacją treści wzoru umowy przez Wykonawcę. 
 
21. Dodatkowe informacje: 
21.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, 

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

21.2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

21.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z Zamawiającym – na podstawie 
art. 23 ustawy może żądać przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady 
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

 
22. Środki ochrony prawnej: 

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 
2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 
r. poz. 1020 z późn. zm.). 
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz 
skargi do sądu.  
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek 
ich wniesienia określa Dział VI ustawy. 

 

23. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji: 
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 
2. Oświadczenia - załącznik nr 2A i 2B 
3. Wzór umowy z załącznikiem - załącznik nr 3 



4. Wykaz dostaw - załącznik nr 4 
5. Informacja wynikająca z klauzuli RODO - załącznik nr 5 

        
 
  
 
    Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numer sprawy: A.I.271-2/20                                                                            Załącznik nr 1 do specyfikacji 



 
                          Zamawiający: 
  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

Al. Modrzewiowa 22, Kraków 
 

FORMULARZ OFERTY 

 
Wykonawca: 
 
……………………………………..…… 

……………………………………..…… 
 (pełna nazwa/firma, adres) , (jeśli dotyczy - 
wskazać Wykonawców ubiegający się wspólnie 
o zamówienie) 
 

.......................................................................  
(województwo) 
 

..................................................................... 
(e-mail) 
 

....................................................................... 
(internet www): 
 

.......................................................................  
(telefon) 
 

.....................................................................  
(fax – jeżeli posiada) 

 
reprezentowany przez: 
 
…………………………………………...….. 
(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji) 
 
 

A. 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 
medycznego, wyposażenia medycznego transportowego oraz wyposażenia centralnej sterylizatornii, 
składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi 
warunkami: 
 
 
 

1. Cena brutto wykonania zamówienia w części 1: …………………………… PLN, 

 w tym: 

 stawka VAT …. %, 

Okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy (minimum 24 miesięcy), 

Czas naprawy gwarancyjnej wynosi: do ……… dni (maksymalnie do 7 dni), 
 

2. Cena brutto wykonania całego zamówienia w części 2: …………………………… PLN, 

 w tym: 

 stawka VAT …. %, 

Okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy (minimum 24 miesięcy), 

Czas naprawy gwarancyjnej wynosi: do ……… dni (maksymalnie do 7 dni), 
 

3. Cena brutto wykonania całego zamówienia w części 3: …………………………… PLN, 

 w tym: 

 stawka VAT …. % 

Okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy (minimum 24 miesięcy), 



Czas naprawy gwarancyjnej wynosi: do ……… dni (maksymalnie do 7 dni), 
 

4. Cena brutto wykonania całego zamówienia w części 4: …………………………… PLN, 

 w tym: 

 stawka VAT …. %, 

Okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy (minimum 24 miesięcy), 

Czas naprawy gwarancyjnej wynosi: do ……… dni (maksymalnie do 7 dni), 
 

5. Cena brutto wykonania całego zamówienia w części 5: …………………………… PLN, 

 w tym: 

 - stawka VAT …. %, 

- okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy (minimum 24 miesięcy), 

- czas naprawy gwarancyjnej wynosi: do ……… dni (maksymalnie do 7 dni), 

- ceny za poszczególne wyposażenie: 

A) Myjnia ultradźwiękowa 1 szt. ……………… PLN, 

B) Pistolet bez wymiennych końcówek do suszenia sprężonym powietrzem 3 szt. ………………PLN, 

C) Pistolet z wymiennymi końcówkami 3 szt. ……………… PLN, 

D) Dozownik detergentów 3 szt. ……………… PLN, 

E) Pistolet na parę 1 szt. ……………… PLN, 

F) Dystrybutor środków dezynfekcyjnych 1 szt. ……………… PLN, 

G) Pistolet bez wymiennych końcówek do suszenia sprężonym powietrzem 1 szt. …………….. PLN, 

H) Stanowisko do ręcznego mycia i dezynfekcji z automatycznym dozowaniem środka 

dezynfekującego 1 szt. ……………… PLN, 

I) Zgrzewarka  1 szt. ……………… PLN, 

J) Zgrzewarka 1 szt. ……………… PLN, 

K) Lampa z soczewką podświetlaną 3 szt. ……………… PLN, 

L) Okno podawcze 1szt. ……………… PLN, 

M) Pistolet bez wymiennych końcówek do suszenia sprężonym powietrzem 1 szt. …………….PLN, 

N) Metkownica alfanumeryczna 3 szt. ……………… PLN, 

O) Zgrzewarka 1szt. ……………… PLN, 

P) Stanowisko do poboru płynów dezynfekcyjnych 1 szt. ……………… PLN, 
 

6. Cena brutto wykonania całego zamówienia w części 6: …………………………… PLN, 

 w tym: 

 stawka VAT …. %, 

Okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy (minimum 24 miesięcy), 

Czas naprawy gwarancyjnej wynosi: do ……… dni (maksymalnie do 7 dni), 
 

7. Cena brutto wykonania całego zamówienia w części 7: …………………………… PLN, 

 w tym: 

 stawka VAT …. %, 

Okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy (minimum 24 miesięcy), 



Czas naprawy gwarancyjnej wynosi: do ……… dni (maksymalnie do 7 dni), 
 

8. Cena brutto wykonania całego zamówienia w części 8: …………………………… PLN, 

 w tym: 

 stawka VAT …. %, 

Okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy (minimum 24 miesięcy), 

Czas naprawy gwarancyjnej wynosi: do ……… dni (maksymalnie do 7 dni), 
 

9. Cena brutto wykonania całego zamówienia w części 9: …………………………… PLN, 

 w tym: 

 stawka VAT …. %, 

Okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy (minimum 24 miesięcy), 

Czas naprawy gwarancyjnej wynosi: do ……… dni (maksymalnie do 7 dni), 
 

10. Cena brutto wykonania całego zamówienia w części 10: …………………………… PLN, 

 w tym: 

 stawka VAT …. %, 

Okres gwarancji wynosi: …….. miesięcy (minimum 24 miesięcy), 

Czas naprawy gwarancyjnej wynosi: do ……… dni (maksymalnie do 7 dni), 
 

B. 

1. Oświadczam, że podmiot który reprezentuje jest mikro lub małym lub średnim przedsiębiorcą * 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuje nie jest mikro lub małym lub średnim przedsiębiorcą * 

* Należy wybrać (zaznaczyć właściwe) 

[Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  
- zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 
124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych]. 
 

2. Części zamówienia, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz ich nazwa (wypełnić 
tylko jeżeli dotyczy): ..................................................................................................................................  

3. Warunki płatności: zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że istotne postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz pozostałe dokumenty został 
przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 
RODO:  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia może nastąpić np. przez jego wykreślenie). 



 

6. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

7. Adres do korespondencji (wypełnić tylko jeśli jest inny niż na stronie nr 1 Formularza Oferty): 

………………………………….……………………………………..….. (adres, telefon, e-mail)  

                                  
 
 
 

          ………………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numer sprawy: A.I.271-2/20                                                                           Załącznik nr 2A do specyfikacji 

 
                        Zamawiający: 



Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  
Al. Modrzewiowa 22, Kraków 

Wykonawca: 
 
………………………………………....… 

 (pełna nazwa/firma, adres) 
 

…………………………………………… 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 

medycznego,  wyposażenia medycznego transportowego oraz wyposażenia centralnej sterylizatornii, 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……..…. r.  

 

                      ………………………………………… 

              (podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: …………………………………………………………………………….…. 

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                   ………………………………………… 

         (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 



 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

                     ………………………………………… 

             (podpis) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numer sprawy: A.I.271-2/20                                                                            Załącznik nr 2B do specyfikacji 
 

                            Zamawiający: 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  



Al. Modrzewiowa 22, Kraków 

 

Wykonawca: 

………………………………………....… 

 (pełna nazwa/firma, adres) 
 

…………………………………………… 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 

medycznego,  wyposażenia medycznego transportowego oraz wyposażenia centralnej sterylizatornii. 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. 

 

 …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.               

               ………………………………………… 

            (podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 

24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                     ………………………………………… 

            (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY  
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 



Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                       ………………………………………… 

             (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                   

             ………………………………………… 

           (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

               ………………………………………… 

               (podpis) 
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