FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamówienie w trybie przetargu nr I/1-2/2012
Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 14 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica” S.C.
Maria Kaczmarek, Małgorzata Różycka-Grudniewicz
99-300 Kutno, ul. Staszica 11, woj. łódzkie
Tel. kom. 606 628 802, faks: 24 254 33 99
strona internetowa: www.lecznicakutno.pl
NIP: 775-21-49-688 REGON: 472255237
e – mail: mc.kaczmarek@wp.pl

OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. Ultrasonografu z sondą kardiologiczną;
2. Zestawu do prób wysiłkowych;

Dla:
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej S.C. Maria Kaczmarek,
Małgorzata Różycka-Grudniewicz w Kutnie,
99-300 Kutno, ul. Staszica 11
Zamówienie w trybie przetargu nr I/1-2/2012
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost
konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej aparatury do diagnostyki kardiologicznej”
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 20072013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka , innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6:
Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
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Termin składania ofert: od godz. 08:00 dnia 24 kwietnia 2012r.
do godz. 16:50 dnia 15 maja 2012 r.
– liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego
Miejsce składania ofert:
Siedziba zamawiającego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica” S.C.
Maria Kaczmarek, Małgorzata Różycka-Grudniewicz w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Staszica 11
osobiście, kurierem lub pocztą na adres siedziby zamawiającego
Termin otwarcia ofert: 15 maja 2012 r. o godz. 17:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub zamknięcia
postępowania bez zawarcia umowy zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

podpis Kierownika Zamawiającego
Maria Kaczmarek

Do pobrania dokumentacja przetargowa:
1. Opis przedmiotu zamówienia

7. Parametry techniczne zestaw wysiłkowy

2. Oferta

8. Formularz cenowy zestaw wysiłkowy

3. Upoważnienie

9. Wzór umowy

4. Formularz ofertowy
5. Parametry techniczne USG
6. Formularz cenowy USG
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ROZDZIAŁ I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica” S.C. Maria Kaczmarek, Małgorzata
Różycka-Grudniewicz, 99-300 Kutno, ul. Staszica 11, zaprasza Wykonawców do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nr I/1-2/2012 na dostawę:

1. Ultrasonografu z sondą kardiologiczną;
2. Zestawu do prób wysiłkowych;

Przedmiotem zamówienia jest zakup i jednorazowa dostawa ww. urządzeń.
Warunki minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia:
Urządzenia winien być fabrycznie nowe i w pełni sprawne. Oferowane urządzenia winny
spełniać wymagania techniczne, być kompletne i gotowe do użytku bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycji .

Oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, winny
gwarantować bezpieczeństwo obsługi oraz zapewniać wymagany poziom techniczny i jakości
pracy.
Powinny posiadać wszelkie aktualne (ważne) dokumenty, tj. atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne bądź inne świadectwa dające prawo do obrotu w placówkach medycznych certyfikat na znak “B”. Wyrób ma być oznaczony znakiem CE i ma spełniać wymagania ustawy
o wyrobach medycznych. Oferowane urządzenia winny spełniać
parametry techniczne
określone w załączniku nr 4 - "Parametry techniczne - warunki graniczne" - zawierające
szczegółowe parametry umowne zamawianych urządzeń, których minimalna wartość liczbowa
określona jest w kolumnie „wartość wymagana” stanowią wymagania, których niespełnienie
spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie " Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)"
należy wpisać opcję oferowanego urządzenia, która będzie wartością równoważną lub lepszą
od "wartości wymaganej", co będzie brane pod uwagę przy ocenie oferty w pozycjach
zawierających punktację. Niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Urządzenia winny posiadać instrukcje obsługi w języku polskim i być dostarczone przy dostawie
urządzeń.

Do oferty należy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanych urządzeń,
potwierdzających spełnienie parametrów
wymaganych przez zamawiającego zgodnie
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z powyższym opisem i załącznikiem 4 Parametry techniczne – warunki graniczne, np. prospekt,
katalog itp. Urządzenia winny być objęte gwarancją.

Dostawa towaru winna nastąpić w terminie do 35 dni od daty zawarcia umowy. Koszt
transportu winien być wliczony w cenę urządzenia.
Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż podany w załącznikach 4 na oferowany
towar oraz bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym.

ROZDZIAŁ II
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujące podstawowe warunki:
1. spełnią warunki podstawowe przedmiotu zamówienia określone w rozdziale

I, II i III

(oferowane towary winny posiadać wymagane parametry oraz wymogi, określone również
w projekcie umowy);
2. posiadają

doświadczenie z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy z tego okresu wyrażające się tym, że jako wykonawca brał udział w co najmniej 2
dostawach odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
wykonanych (zakończonych) wraz z dokumentami (np. referencjami), z których wynikać
musi, że dostawy te zostały wykonane należycie;
3. dostarczą urządzenie na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do
28 dni od dnia zawarcia umowy;
4. udzielą gwarancji na oferowany towar zgodnie z załącznikiem 4;
5. zapewnią bezpłatny serwis w okresie gwarancji.

Warunki te będą spełnione przez Wykonawcę, jeżeli potwierdzą je dokumenty, o których
mowa w rozdziale III.
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Ocena powyższych warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów, o których mowa w
rozdziale III wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

a) Zamawiający informuje, iż przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
b) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,
c) Otwarcie ofert odbędzie się w miejscu i czasie podanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w
opisie przedmiotu zamówienia. Warunki przystąpienia Wykonawcy do przetargu zostały
podane wyżej.
d) Przetarg odbędzie się również w przypadku, gdyby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca
warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz opisie przedmiotu zamówienia.
e) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania przetargowego.
f) Zamawiający

nie

przewiduje

zwrotu

kosztów

uczestnictwa

w

postępowaniu

w szczególności zwrotu kosztów przygotowania oferty.
g) Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach
przetargowych.
h) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych maksymalnie w II częściach poz. 1
i poz. 2.
i) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
j) Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
k) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.
l) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o porównywalnych
parametrach lub lepszych od nich.
m) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
n) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
o) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pisemnie lub drogą elektroniczną.
6. Zamawiający sfinansuje dostawę w terminie do 30 dni od dnia dostawy przedmiotów
zamówienia, ich uruchomienia, przeszkolenia personelu, podpisanym protokole odbioru
i prawidłowym wystawieniu faktury VAT i dostarczeniu jej do rąk Zamawiającego.
p) Warunki wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności prawa i obowiązki stron
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umowy w sprawie zamówienia, określa projekt umowy, stanowiący załącznik do opisu
przedmiotu zamówienia.
q) Treść oferty powinna odpowiadać treści opisu przedmiotu zamówienia.
r) Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek w czasie realizacji zamówienia.
s) Złożona oferta i zaakceptowany projekt umowy są dokumentami nie podlegającymi
negocjacjom.
t) Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty, dopuszcza się możliwość negocjowania
ceny (w zakresie uzyskania rabatu cenowego) z Wykonawcą, którego oferta została
wybrana.

ROZDZIAŁ III
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy ubiegający
się o uzyskanie zamówienia dostarczą zgodnie z poniższym wykazem wypełnione
oświadczenia i dokumenty (które należy zaparafować i przedstawić w formie załączników
do oferty, stanowiących integralną jej część):
1

załączniki:
1.1 oferta - załącznik nr 1
1.2 upoważnienie* – załącznik nr 2
1.3 formularz ofertowy – załącznik nr 3
1.4 parametry techniczne – warunki graniczne – załącznik nr 4 (1-2).
1.5 formularz cenowy – załącznik nr 5 (1-2).
1.6 projekt umowy – załącznik nr 6 (1-2).
1.7 instrukcja obsługi w języku polskim - załącznik nr a
1.8 karta gwarancyjna – załącznik nr b
1.9 oryginalny prospekt – załącznik nr c
a – aktualny odpis z właściwego
do ewidencji działalności

rejestru albo aktualne zaświadczenie o

wpisie

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
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c – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
d – lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawionych nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert
UWAGA
* Załącznik wypełnić w przypadku gdy oferta będzie podpisywana przez pełnomocnika (nie
wyszczególniony w aktualnym KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W
przypadku gdy oferta będzie podpisywana przez upełnomocnionego przedstawiciela firmy
wyszczególnionego w aktualnym KRS lub aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej dany załącznik nie jest konieczny do wypełnienia i załączenia do
oferty.

ROZDZIAŁ IV
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca przygotowuje ofertę zgodnie z niniejszymi wytycznymi i informacjami:
1. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści opisu przedmiotu zamówienia.
3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada więcej niż
jedną ofertę spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
5. Oferta powinna zawierać:
- dokładny adres Wykonawcy,
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- datę sporządzenia,
-

wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz załączniki, zgodnie z przedstawionym
wykazem - załącznik nr 1.

6.

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego
wzorcami zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej.

7. Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach.
8.

Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać „nie
dotyczy”.

7. Wszystkie dokumenty, które

winny

być przedstawione w formie kopii powinny być

poświadczone za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego do podpisu oferty
przedstawiciela wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona to składa
"oświadczenie o wycofaniu oferty" przed datą otwarcia ofert.
9. Jeżeli Wykonawca chce dokonać zmian w ofercie, która została złożona wcześniej
to składa nową, poprawioną ofertę sporządzoną według powyższych zasad i umieszcza
na niej dodatkowy napis:
"Zmiana oferty przetargowej w trybie zapytania ofertowego dla Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „Lecznica” S.C. Maria Kaczmarek, Małgorzata Różycka-Grudniewicz nr
I/1-2/2012”
10. Oferty oznaczone „zmiana …” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną
dołączone do oferty.
11. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

i pozostaną bez

otwierania do dyspozycji Wykonawcy przez 7 dni, a po upływie tego terminu zostaną
zniszczone.
12. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
13. Każdy Wykonawca składający ofertę na żądanie otrzyma od zamawiającego potwierdzenie
z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta.
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14. Jeżeli nastąpią zmiany w projekcie umowy (wynikłe z zapytań i odpowiedzi uzyskanych od
Zamawiającego) Wykonawca winien dołączyć oryginalny (pierwotny) projekt umowy,
jednakże winien dopisać na końcu zwrot: "z uwzględnieniem zmian".
15. Zamawiający informuje, iż nie ma obowiązku

wypełniania

projektu umowy, jest to

dowolność Wykonawcy.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem ponosi Wykonawca.

ROZDZIAŁ V
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

W celu wyboru oferty Wykonawcy Zamawiający przyjął następujące kryteria:
Kryteria oceny ofert dla poz. 1-2:
1) najniższa cena – 60 pkt. rozliczeniowych,
2) najlepsze parametry urządzeń (parametry techniczne), warunki serwisowe, eksploatacyjne i
gwarancyjne (według kryteriów zawartych w załączniku 4) – 40 pkt. rozliczeniowych,
W celu przydzielania punktów rozliczeniowych każdej ofercie Zamawiający:
Kryteria cenowe:
 ustali dla każdej z ofert cenę (na podstawie formularza cenowego);
 ustali ofertę o najniższej cenie, która stanowi 100% podstawy obliczeń i otrzyma 60 pkt.
rozliczeniowych, a następne oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów
rozliczeniowych - na podstawie obliczenia wg wzoru:
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Nn. – najniższa cena
R – Różnica pomiędzy Nn. a ceną badaną
R x 60
---------------- = Y + 60 (ilość pkt. rozliczeniowych, które otrzymuje badana oferta)
Nn.
Kryteria techniczne ( w tym: serwisowe, gwarancyjne i eksploatacyjne):
 ustali dla każdej z ofert ilość punktów za parametry techniczne na podstawie załącznika nr 4
 ustali ofertę o najwyższej ilości punktów, które stanowią 100% podstawy obliczeń i
otrzyma 40 pkt rozliczeniowych, a następne oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość
punktów rozliczeniowych - na podstawie obliczenia wg wzoru:
Nw. – najwyższa ilość punktów (wg zał. 4)
Ob. – ilość punktów badanej oferty
Ob. x 100
---------------- = Y% x 40 =(ilość pkt. rozliczeniowych, które otrzymuje badana oferta)
Nw.


Każda oferta otrzyma sumaryczną ilość punktów rozliczeniowych za każde kryterium,
obliczone według powyższych zasad. Oferta, która otrzyma najwyższą sumaryczną ilość
punktów rozliczeniowych jest ofertą najkorzystniejszą.

ROZDZIAŁ VI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty winna obejmować cenę urządzenia oraz koszty dostawy do użytkownika wraz
z wyposażeniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu z jego obsługi oraz serwisem
w okresie gwarancyjnym użytkowania urządzenia. Cena winna być wyrażona w złotych i winna
zawierać wszystkie opłaty celno – podatkowe oraz podatek VAT. Ceny powinny być podane w
PLN złotych. Wartości netto i brutto winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
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ROZDZIAŁVII
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia
prowadzone będą wyłącznie w PLN. Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez
wykonawcę w całości w walucie polskiej. Wskazane jest, aby cena oferty podana została w
pełnych złotych. Wszystkie wartości (netto, brutto) należy podawać w zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku.
ROZDZIAŁ VIII
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia - do 35 dni od dnia zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ IX
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Miejsce składania ofert:
Siedziba Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica” S.C. Maria Kaczmarek,
Małgorzata Różycka-Grudniewicz, 99-300 Kutno, ul. Staszica 11, - osobiście, za
pośrednictwem poczty lub kurierów,

2.

Ofertę należy złożyć do dnia: 15.05.2012 r. do godz. 16:50. – liczy się data wpływu oferty
do siedziby zamawiającego

3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.05.2012 r. o godz. 17:00 w siedzibie Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica” S.C. Maria Kaczmarek, Małgorzata RóżyckaGrudniewicz, 99-300 Kutno, ul. Staszica 11.

4.

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba
wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.
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5.

Każda oferta, w momencie składania, otrzyma numer kolejny, datę i godzinę jej złożenia
lub wpływu. Dane te, zostaną zapisane na pierwszym opakowaniu – zewnętrznym, oraz
umieszczone w zestawieniu zbiorczym składanych ofert.

6.

Na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi przyjęcie oferty.

7.

Ofertę złożoną po terminie, określonym w pkt. 2, Zamawiający zwróci Wykonawcy bez
otwierania. Jeśli Wykonawca nie odbierze jej w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu
otwarcia ofert, oferta ta zostanie zniszczona.

8.

Dopuszcza się, przed upływem terminu składania ofert, wycofanie oferty, przez
Wykonawcę lub jego pełnomocnika. Aby wycofanie oferty było skuteczne, Wykonawca
lub jego pełnomocnik musi wycofać ofertę, nie później jak 30 minut przed upływem
terminu składania ofert, składając stosowne "oświadczenie o wycofaniu oferty”

ROZDZIAŁ X
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu
zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że
prośba o wyjaśnienie treści opisu wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed
terminem składania ofert.
2. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym:
3. drogą elektroniczną, e-mail: mc.kaczmarek@wp.pl.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości

związanych

ze

opisem

przedmiotu

zamówienia

czy

sposobem

przygotowania oferty.
5. Zamawiający umieszcza treść wyjaśnienia na stronie internetowej, bez ujawnienia źródła
zapytania, na której zamieszczono opis przedmiotu zamówienia.
6. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji
przetargowej.
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7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść opisu przedmiotu
zamówienia nie później jednak niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania
ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieszcza na tej stronie, na
której zamieszczono opis przedmiotu zamówienia i jest to wiążące dla stron.
8. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty,
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9. Zmawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści opisu przedmiotu
zamówienia.
10. Przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na tej
stronie internetowej, na której zamieszczono opis przedmiotu zamówienia.

Wskazanie osób Zamawiającego oraz sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Do kontaktu z Wykonawcami wskazana jest Pani Maria Kaczmarek. Sposób porozumiewania
się Wykonawców z Zamawiającym odbywa się w formie pisemnej, w tym również drogą
elektroniczną.

ROZDZIAŁ XI
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU
PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. W przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu Zamawiający w terminie 10 dni
roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia o wyborze Wykonawców,
którzy złożyli oferty,
2. Zawiadomienie Wykonawców nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
www.lecznicakutno.pl oraz w siedzibie Zamawiającego informacji: nazwę, siedzibę i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, ilości punktów rozliczeniowych jakie zostały przyznane
poszczególnym ofertom ogółem oraz za poszczególne kryteria i wskazanie oferty
najkorzystniejszej.
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3. W ten sam sposób Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców w przypadku
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu, 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
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na
wniosek Wykonawcy, który ubiegał sie o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamówienia.
5. W przypadku wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający podaje uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami i uzupełnieniami stanowi kompletny
dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego prowadzenia
postępowania w trybie przetargu.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa.
9. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem
do podpisania przez niego umowy.
10. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
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11. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Zasady udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów
realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (z 28 marca 2012 r.)

podpis Kierownika Zamawiającego
Maria Kaczmarek
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