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I. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1.	Warunki ogólne zamówienia

1.1.	Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
      Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
      tel. (077) 405-25-00, (077) 405-25-01
      fax. (077) 416-69-45
      e-mail: przetargi@brzeg-powiat.pl
      strona internetowa: www.brzeg-powiat.pl
      Biuletyn Informacji Publicznej: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/
      Czas pracy Urzędu: poniedziałek – piątek od godz. 7.15 do 15.15

1.2.	Numer zamówienia publicznego
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.3450-3/09
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

1.3.	Informacje uzupełniające
1.	Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie do celów przygotowania oferty                    i w żadnym przypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.
2.	Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).
3.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie                w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy.

2.	Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm) zwanej dalej ustawą. 

3.	Opis przedmiotu  zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż specjalistycznej aparatury oraz urządzeń medycznych  dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  opisano w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 odrębnych części - bliższe informacje na temat ofert częściowych zawiera punkt 18 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne).

3.2. Wymagania stawiane wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkty o parametrach zgodnych z opisanymi w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 
2. Zaoferowane urządzenia muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty te wykonawca dołączy do swojej oferty.  
3. Wykonawca zaakceptuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
5. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia wypłacone będzie Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt  gwarancji, na warunkach  i w okresach  nie krótszych niż zadeklarowanych w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 siwz)
7. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach gwarancji, do przystąpienia do naprawy uszkodzonego sprzętu na warunkach określonych w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 siwz)
8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
9. Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery fax. dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy sprzętu, jego instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w zakresie użytkowania sprzętu bez pobierania dodatkowych opłat.

Miejsce realizacji zamówienia: 
Brzeskie Centrum Medyczne 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
49-301 Brzeg
ul. Mossora 1
                                                                
4.	Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do  21 dni  od dnia podpisania umowy

5.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1. Warunki udziału w postępowaniu 
Lp.
Warunek do spełnienia przez wykonawcę 
1.
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
3.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 
4.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia


OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą                   „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.


Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,  chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 ustawy).
Oferty wykonawców spełniające powyższe warunki zostaną poddane ocenie zgodnie z kryteriami zawartymi w niniejszej SIWZ.


6.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
6.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 4 do SIWZ)
6.1.2. oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 5 do SIWZ)
6.1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 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, 
6.1.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
6.1.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
6.1.7. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
	Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi  wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
- dla części I zamówienia: 12.840 PLN 
- dla części II zamówienia: 51.360 PLN 
- dla części III zamówienia: 5.350 PLN 
- dla części IV zamówienia: 2.439,60 PLN
- dla części V zamówienia: 59.920 PLN
- dla części VI zamówienia: 80.892 PLN
- dla części VII zamówienia: 52.137,20 PLN
- dla części VIII zamówienia: 104.624,60 PLN


 	W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość środków własnych lub zdolność kredytowa nie może być mniejsza niż suma wartości kwot określonych przez zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę. Informacje o których mowa wyżej, określone w walucie innej niż PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego na 14 dni przed terminem otwarcia ofert. 

6.1.8. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 6 do SIWZ)
	Warunek uważa się za spełniony , jeżeli wykonawca potwierdzi należyte wykonanie minimum dwóch dostaw  odpowiadających  swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż:
- dla części I zamówienia: 32.100 PLN każda
- dla części II zamówienia: 128.400 PLN każda
- dla części III zamówienia: 13.375 PLN każda
- dla części IV zamówienia: 6.099 PLN każda
- dla części V zamówienia: 149.800 PLN każda
- dla części VI zamówienia: 202.230 PLN każda
- dla części VII zamówienia: 130.343 PLN każda
- dla części VIII zamówienia: 261.561,50 PLN każda

	W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość dostaw nie może być mniejsza niż suma wartości kwot określonych przez zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę. 


6.1.9. strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami technicznymi lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych rozwiązań.
6.1.10. ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



	6.2. INNE WYMAGANE DOKUMENTY:
6.2.1. wypełniony formularz oferty wraz z zawartymi w nim oświadczeniami wykonawcy (wzór - zał. nr 1 do SIWZ)
6.2.2. dokument wniesienia wadium,
6.2.3. wypełniona specyfikacja asortymentowo- cenowa  (wzór - zał. nr 2 do SIWZ)
6.2.4. wypełniona specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do SIWZ)
6.2.5. wykaz podwykonawców realizujących prace objęte zamówieniem - w przypadku gdy wykonawca nie będzie samodzielnie realizował zamówienia (wzór - zał. nr 7 do SIWZ)
6.2.6. zaakceptowany projekt umowy (wzór - zał. nr 8 do SIWZ)

	6.2.8. Wykonawcy wspólnie składający ofertę zobowiązani są przedłożyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszystkie pełnomocnictwa składane w ofercie powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 
		W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym - pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.


3.	Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące w tym wspólników spółek cywilnych: 
a)	zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
b)	ofertę wraz dokumentami wskazanymi w pkt. 6 ppkt 6.1.1 składa pełnomocnik, o którym mowa wyżej, w imieniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
c)	wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 6 ppkt 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6    powinny być złożone przez każdy podmiot. 
d)	dokumenty wskazane w pkt. 6 ppkt 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9. 6.1.10  mogą być złożone przez któregokolwiek z podmiotów występujących wspólnie 

W przypadku złożenia oferty wspólnej korespondencja będzie prowadzona ze wskazanym w ofercie wspólnikiem.

W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego dokumenty takie nie będą oceniane przez zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia,                      za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) 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.

Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.



6.4. Forma składanych dokumentów
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja                2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87 poz. 605 z późn. zm), dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
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. 


 6.5. Dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  ( rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.)


7.	Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie: 1) drogą pocztową (listownie) lub 2) faksem i drogą pocztową (listownie).
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu                      i został niezwłocznie potwierdzony fakt otrzymania czytelnego pisma.  Pismo następnie musi być nadane drogą pocztową (listownie) nie później niż następnego dnia roboczego po przekazaniu treści za pomocą faksu. 

	Osobami upoważnionymi do kontaktów  z wykonawcami są: 

	w zakresie procedury przetargowej: 

Aleksandra Wołek – inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Brzegu, tel. (077) 444-79-21

8.	Wymagania dotyczące wadium  - art. 46 ustawy 

8.1. Zasady wnoszenia wadium
Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla poszczególnych części zamówienia w wysokości:


Część I: 1.200 PLN (słownie: tysiąc dwieście)
Część II: 4.800 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset)
Część III: 500 PLN (słownie: pięćset)
Część IV: 228 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia osiem)
Część V: 5.600 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset)
Część VI: 7.560 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt)
Część VII: 4.396 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć)
Część VIII: 9.778 PLN (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem)


Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)	pieniądzu,
2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)	gwarancjach bankowych,
4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto 
Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów z siedzibą w Grodkowie 
nr 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 z dopiskiem: Wadium na zadanie „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych                         w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu” – część …….zamówienia

kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

8.2. Zasady zwrotu wadium
1.	Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli:
1)	upłynął termin związania ofertą,
2)	zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego 
3)	zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, 
2.	Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 
1)	który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2)	który został wykluczony z postępowania,
3)	którego oferta została odrzucona. 
 

 8.3. Utrata wadium
8.3.1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 
8.3.2.  Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych         w ofercie,
2)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


9.	Termin związania ofertą: (art. 85 ustawy)
1)  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 	związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 	upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 	na 	przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3) Odmowa wyrażenia zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 	utraty wadium.
4) Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 	przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 	wniesieniem   
      nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
5) Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 	ofert.

10.	Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

OFERTĘ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NA FORMULARZU OFERTY

10.1) Oferta powinna być złożona w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie:
·	opakowanie zewnętrzne (koperta):
adres zamawiającego:
Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu nr OR. 3450-3/09 na zadanie pn.                    „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu” część ……. zamówienia

 nie otwierać przed  dniem 03.04.2009r. do godz. 09.10
·	opakowanie wewnętrzne (koperta):
	nazwa i adres wykonawcy
………………………………………….
………………………………………….
adres zamawiającego:
Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu nr OR. 3450-3/09 na zadanie pn „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu” część …… zamówienia


	10. 2)  Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi wykonawca.
	10. 3)  Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko wykonawcy. 
      10.4)  Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu, 
      10.5)  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
10.6)  Ceny w ofertach winny być wyrażone cyfrowo i słownie (przy jakichkolwiek  
     poprawkach w pierwszej kolejności brana będzie  pod uwagę cena wyrażona słownie), 
      10.7)  Oferta powinna obejmować całość zamówienia, oferta  nie może modyfikować  
     zakresu  przedmiotu  zamówienia  określonego przez  Zamawiającego w  SIWZ
     tj.  nie  dopuszcza się składania  ofert  alternatywnych  i  wariantowych,         
10.8) Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 	pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. 	Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale 	lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
10.9) Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub  ręcznie - pismem drukowanym – czytelnym , nieścieralnym atramentem lub tuszem, 
10.10)Wszystkie strony oferty, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą   być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
10.11)Oferty nie podpisane, nieczytelne lub sporządzone niezgodnie z niniejszą 	specyfikacją  	istotnych warunków zamówienia i sprzeczne z ustawą Prawo zamówień 	publicznych  	zostaną odrzucone  bez dalszego rozpatrywania.
10.12. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, stanowiącymi załączniki                          do niniejszej SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ (zaleca się złożenie załączników w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach druków).
10.13. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione                  w formularzu oferty i w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać „NIE DOTYCZY”.


11.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia  ofert

11. 1. Składanie ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, parter – biuro podawcze
Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2009r.  o godz. 9.00
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 ustawy). 

11. 2. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2009r. o godz. 9.10 w siedzibie zamawiającego – pok. nr 402
1.	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3.	Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy, ceny, terminy wykonania zamówienia, warunki płatności.
4.	Informacje, o których mowa w pkt. 3, zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

12.	Opis sposobu obliczenia ceny

12. 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
    z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
12. 2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
12. 3. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.  
12. 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
12.5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w poszczególnych specyfikacjach asortymentowo-cenowych a następnie przenieść do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.6. Ceny oferowanych pozycji należy wyliczać zgodnie z kolejnością rubryk w specyfikacjach
 asortymentowo-cenowych tj. ilość przemnożyć przez cenę jednostkową netto = wartość netto.
    Od wartości netto należy obliczyć wartość podatku VAT. Wartość brutto stanowi suma wartości netto i wartości podatku VAT. Cena (wartość) całego zadania jest sumą wszystkich pozycji w zadaniu.
12.7. Wszystkie ceny (w tym jednostkowe) powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku tzn. muszą być wyrażone w obowiązujących jednostkach pieniężnych, a więc w pełnych złotych i groszach. 


13.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                 z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


Przy wyborze oferty zamawiający będzie  kierował się następującym kryterium:

    cena 								100%


CENA tj. łączny  koszt  realizacji zamówienia, oceniana będzie na   podstawie wypełnionej specyfikacji asortymentowo-cenowej – załącznik nr 2 siwz
Najniższa realna cena, która gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymuje 
        100 pkt.


W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty,    Zamawiający będzie posługiwał  się 
następującym wzorem:  
 
                                                         najniższa cena  spośród wszystkich ofert 
Liczba pkt  oferty ocenianej = ---------------------------------------------------x 100 pkt 
                                                                   cena  badanej oferty

        
Zamawiający odrzuci propozycję wykonania zamówienia o najniższej cenie, jeżeli uznana  zostanie za nierealną w świetle postawionych warunków technicznych i kontraktowych 
     (zasada uczciwej konkurencji). 
Oferta , która  uzyskała  największą  ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.


13.2. Ocena ofert
Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. 
Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 ustawy).
Zamawiający poprawia w ofercie:
·	oczywiste omyłki pisarskie
·	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
·	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od wykonawców. Określi, zatem które oferty zostaną odrzucone, czy postępowanie musi być unieważnione.
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu komisja dokona wyboru oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert.

14.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne
    
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, który złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                        i prawne,
3)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o  wyborze najkorzystniejszej oferty  na tablicach ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu, tj. http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/

15.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nmi umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ.
Dopuszczalność zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a)zmiana umowy jest korzystna lub obojętna  z punktu widzenia Zamawiającego lub 
b)zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.


17.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 


Środki ochrony prawnej unormowane w dziale VI- Środki ochrony prawnej, ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez zamawiającego przepisów ustawy.  Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu (art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

     17. 1. Protest (art. 180 – 183 ustawy)
W przypadku wniesienia protestu wobec treści ogłoszenia i/lub postanowień SIWZ, do protestu muszą być dołączone dokumenty, z których będzie wynikało, że jest podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wymienionego                w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy.
Termin wniesienia protestu uważa się za dotrzymany, jeżeli w terminie dotarł do zamawiającego w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią 
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 ustawy stosuje się odpowiednio. 
2. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 
1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.
7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Art. 181. 1. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
2a. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
3. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
4. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: 
1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3; 
2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.
6. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 
7. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

Art. 182. 1. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy. 
2. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:
1) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;
2) jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania;
3) w przypadku wniesienia odwołania z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby.
3. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Izba może uchylic zakaz zawarcia umowy , jeżeli nie zawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Izba rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym, w drodze postanowienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Przepis art. 186 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
4. Na postanowienie Izby, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje skarga. 

Art. 183. 1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
1) treści ogłoszenia,
2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,
4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
2. Protest inny, niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
3. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie.
4. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.
5. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:
1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;
2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.
6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

16.2. Odwołanie (art. 184 – 193 ustawy)

Art. 184. 1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę
2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
4) odrzucenia oferty

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. 
Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.
3. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
4.  Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
5. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
6.  Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym) jeżeli  ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 185. 1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
2. Jeżeli wpis nie został uiszczony Prezes Urzędu zwraca odwołanie. O zwrocie odwołania rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Art. 186. 1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie trzyosobowym. Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków.
2. Skład orzekający Izby, zwany dalej „składem orzekającym”,  wyznaczany jest przez Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron postępowania odwoławczego.  Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego.
3. Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
5. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Urzędu o okolicznościach uzasadniających wyłącznie członka, jeżeli zachodzą okoliczności faktyczne i prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego wyłączenia rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
6. W przypadku, o których mowa w ust. 4 i 5, Prezes Izby wyznacza do składu orzekającego innego członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków Izby.

Art. 187. 1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia i dotyczą tych samych czynności zamawiającego.
2. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie, chyba że odwołanie podlega odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na wniosek strony lub z urzędu Izba wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron oraz ich pełnomocników.
4. Izba odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie nie zostało poprzedzone protestem, z zastrzeżeniem art. 181 ust. 4;
3) protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony;
4) protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminów określonych w ustawie;
5)odwołujący się powołuje się na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania wniesionego przez tego samego odwołującego się w tym samym postępowaniu;
6) odwołanie, wniesione przez wykonawcę wnoszącego protest lub wezwanego zgodnie z art. 181 ust. 3, dotyczy czynności, które zamawiający dokonał zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;
7) odwołujący się nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 184 ust. 2.
8) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , odwołanie dotyczy innych czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1 a
5. Jeżeli Izba uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu niejawnym strony, świadków lub biegłych.
6. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, przewodniczący składu orzekającego zamyka posiedzenie i otwiera rozprawę.

Art. 188. 1. Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych potwierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron.
4. Izba może  powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych ustanowionych przy sądach okręgowych, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają  dowodu. Nie wymagają też dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.
6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.
7. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

Art. 189. 1. Odwołujący się może cofnąć odwołanie. W razie cofnięcia odwołania Izba umarza postępowanie odwoławcze.
2. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Art. 190. 1. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona.
2. Wydając wyrok Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.
3. Przewodniczący składu orzekającego otwiera na nowo zamknięte posiedzenie lub rozprawę, jeżeli po ich zamknięciu ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.
4. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się postępowanie odwoławcze. 

Art. 191. 1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
1a. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć na istotny wpływ na wynik postępowania. 
2. Uwzględniając odwołanie, Izba może:
1)  nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego;
2)  nakazać unieważnienie czynności zamawiającego;
3. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w proteście.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 187 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.
5. Izba nie może nakazać zawarcia umowy.
6. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
7. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.

Art. 192. 1. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie wyroku oraz postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które zespół arbitrów uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
3. Bezpośrednio po sporządzeniu wyroku albo postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze przewodniczący składu orzekającego ogłasza orzeczenie. Ogłoszenie następuje na posiedzeniu jawnym. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia.
4. W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie wyroku albo postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze na czas nie dłuższy ni 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia wyroku Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać przewodniczący składu orzekającego.
5. Odpisy wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wraz z uzasadnieniem doręcza się w terminie 3 dni stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom. 

Art. 193. 1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sadu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
2. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.
3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności. 

Art. 193a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań określający w szczególności wymagania formalne dotyczące odwołania, postępowanie z wniesionym odwołaniem, przygotowanie posiedzenia i rozprawy, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji posiedzenia i rozprawy, szybkiego przebiegu postępowania odwoławczego oraz jawności rozpraw;
2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony. 

16.3. Skarga  do sądu (art. 194 – 198 ustawy)
Zastosowanie maja przepisy art. 194 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

II Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

18.	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. 
Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w części zamówienia..
     Oferty na niepełne części zamówienia  zostaną odrzucone jako niekompletne.
	

	Część I zamówienia: 		LAMPA OPERACYJNA
1. lampa operacyjna - szt. 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

	Część II zamówienia: 	STÓŁ OPERACYJNY

1. stół operacyjny  - szt. 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

	Część III zamówienia: 	ŁÓŻKO PORODOWE

1. łóżko porodowe – szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

	Część IV zamówienia:	SSAK ELEKTRYCZNY

1. ssak elektryczny – szt. 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

	Część V zamówienia:	APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO ORAZ 					KARDIOMONITOR EKG

1. aparat do znieczulania ogólnego – szt. 2
2. kardiomonitor EKG – szt. 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

	Część VI zamówienia:	USG
	
1. USG z kolorowym Dopplerem, głowicami liniową, sektorową, Convex – szt. 1
2. USG ginekologiczne z kolorowym Dopplerem, głowicami liniową, Convex, endowaginalną -  szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

	Część VII zamówienia:	Wyposażenie Zakładu Opieki Leczniczej

1. zestaw podnośnikowy do kąpieli – szt. 1
2. UGUL z osprzętem – szt. 3
3. aparat do terapii polem magnetycznym – szt. 1
4. lampa BIOPTRON ze statywem – szt. 1
5. lampa SOLLUX statywowa – szt. 1
6. lampa SOLLUX stołowa – szt. 1
7. rotor do kończyn dolnych – szt. 4
8. rotor do kończyn górnych – szt. 2
9. tablica do ćwiczeń manulanych z oporem – szt. 1
10. tablica do ćwiczeń manulanych wolnych – szt. 1
11. materace gimnastyczne – szt. 2
12. drabinki gimnastyczne przyścienne – szt. 2
13. lustro korekcyjne pojedyńcze – szt. 1
14. tor do nauki chodzenia uniwersalny – szt. 1
15. schody do nauki chodzenia uniwersalne – szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

	Część VIII zamówienia: 	Wyposażenie Poradnia Endoskopowej 

1. kolonoskop – szt. 1
2. duodenoskop + videoduodenoskop – szt. 1
3. myjnia endoskopowa – szt. 1
4. myjka ultradźwiękowa z pompą – szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE ROZPATRYWAŁ KAŻDĄ OFERTĘ CZĘŚCIOWĄ ODDZIELNIE.
W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA CAŁY ZAKRES LUB NA KILKA CZĘŚCI, OFEROWANĄ CENĘ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ODDZIELNIE NA POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI, ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM DO SIWZ FORMULARZEM OFERTY ORAZ ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ASORTYMENTOWO-CENOWĄ. 

19.	Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę        ramową

    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

21.	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między  zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą następowały w złotych polskich. 

24.Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

III Szczegółowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

26.Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

27. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom

Nie dotyczy 

IV. INNE POSTANOWIENIA: 

28. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) 	zamawiający udostępnia dokumenty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
b) 	zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, 
c) 	udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.

29.  Załączniki  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     
1)	Formularz oferty
2)	Specyfikacja asortymentowo-cenowa 
3)	Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia
4)	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
5)	Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
6)	Wykaz dostaw
7)	Wykaz podwykonawców
8)	Projekt umowy











Zał. nr 1 do siwz

.......................................................
(pieczątka wykonawcy)

POWIAT BRZESKI
Ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg




O  F  E  R  T  A


Wykonawca: ..........................................................................................................................................
REGON: ..........................................................
kod: ........................ poczta: .....................................................................
województwo: ............................................................... powiat: ................................................
miejscowość: ………………………………………………………….
ul. ............................................................ nr domu ......................... nr lokalu ........................
e-mail: ............................................
numer kierunkowy ............................ tel. ................................... fax ..........................................
osoba do kontaktów: …………………………………………………………………………………..

1. Przystępując do postępowania na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu” zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załączoną do oferty specyfikacją asortymentowo-cenową oraz specyfikacją parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, za niżej wymienioną kwotę:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA  *
	cena netto .................................................................................................................... 
słownie ..............................................................................................................................
- kwota podatku VAT......................................................................................................... słownie...............................................................................................................................
cena brutto.......................................................................................................................... słownie................................................................................................................................



CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA   *
	 cena netto ...................................................................................................................... 
słownie ..............................................................................................................................
- kwota podatku VAT......................................................................................................... słownie...............................................................................................................................
cena brutto.......................................................................................................................... słownie................................................................................................................................



CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA   *
	 cena netto ...................................................................................................................... 
słownie ..............................................................................................................................
- kwota podatku VAT......................................................................................................... słownie...............................................................................................................................
cena brutto.......................................................................................................................... słownie................................................................................................................................



CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA   *
	 cena netto ...................................................................................................................... 
słownie ..............................................................................................................................
- kwota podatku VAT......................................................................................................... słownie...............................................................................................................................
cena brutto.......................................................................................................................... słownie................................................................................................................................





CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA   *
	 cena netto ...................................................................................................................... 
słownie ..............................................................................................................................
- kwota podatku VAT......................................................................................................... słownie...............................................................................................................................
cena brutto.......................................................................................................................... słownie................................................................................................................................

CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA   *
	 cena netto ...................................................................................................................... 
słownie ..............................................................................................................................
- kwota podatku VAT......................................................................................................... słownie...............................................................................................................................
cena brutto.......................................................................................................................... słownie................................................................................................................................

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA   *
	 cena netto ...................................................................................................................... 
słownie ..............................................................................................................................
- kwota podatku VAT......................................................................................................... słownie...............................................................................................................................
cena brutto.......................................................................................................................... słownie................................................................................................................................





CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA   *
	 cena netto ...................................................................................................................... 
słownie ..............................................................................................................................
- kwota podatku VAT......................................................................................................... słownie...............................................................................................................................
cena brutto.......................................................................................................................... słownie................................................................................................................................

2.	Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy

3.	Oferujemy następujące warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.

4.	Oświadczamy, iż gwarantujemy stałe ceny przez cały czas obowiązywania umowy.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia.

6.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.	Oświadczamy, że zawarte w projekcie  umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.

8.	Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania dostawy sprzętu, jego instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania sprzętu bez pobierania dodatkowych opłat..
9.	Oświadczamy, iż udzielamy na dostarczony sprzęt gwarancji, na warunkach i w okresach nie krótszych niż zadeklarowanych w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia.
10.	Oświadczamy, iż zobowiązujemy się, w ramach gwarancji, do przystąpienia do naprawy uszkodzonego sprzętu na warunkach określonych w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia. 
11.	Zamówienie wykonamy: siłami własnymi** / przy udziale podwykonawców wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ.**
12.	Zwrot wadium (w przypadku wpłaty na konto) należy dokonać na nasze konto                           nr......................................................................, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
13.	Załącznikami do niniejszej oferty są wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 siwz. 

14. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................


Stanowisko: ......................................


Zakres**
do reprezentowania w postępowaniu,
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.






................................................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)



Objaśnienia:

*    zadanie nie oferowane należy usunąć z druku formularza ofertowego
**  niepotrzebne wykreślić





















pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2.1


Specyfikacja asortymentowo-cenowa
na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych 
w Brzeskiem Centrum Medycznym w Brzegu”

Część I zamówienia:  LAMPA OPERACYJNA

Lp
Przedmiot zamówienia zgodny z opisanym w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość ogólna netto
VAT
%
Kwota podatku VAT
Wartość ogólna brutto
Producent oraz model/marka

1

Lampa operacyjna
szt
2









			  ................................................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)










pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2.2


Specyfikacja asortymentowo-cenowa
na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych 
w Brzeskiem Centrum Medycznym w Brzegu”

Część II zamówienia:  STÓŁ OPERACYJNY

Lp
Przedmiot zamówienia zgodny z opisanym w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość ogólna netto
VAT
%
Kwota podatku VAT
Wartość ogólna brutto
Producent oraz model/marka

1

Stół operacyjny

szt

1






2
Stół operacyjny


szt
1






RAZEM





			  ................................................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)













pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2.3


Specyfikacja asortymentowo-cenowa
na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych 
w Brzeskiem Centrum Medycznym w Brzegu”

Część III zamówienia:  ŁÓŻKO PORODOWE

Lp
Przedmiot zamówienia zgodny z opisanym w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość ogólna netto
VAT
%
Kwota podatku VAT
Wartość ogólna brutto
Producent oraz model/marka

1

Łóżko porodowe

szt

1









			  ................................................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)











pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2.4


Specyfikacja asortymentowo-cenowa
na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych 
w Brzeskiem Centrum Medycznym w Brzegu”

Część IV zamówienia:  SSAK ELEKTRYCZNY 

Lp
Przedmiot zamówienia zgodny z opisanym w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość ogólna netto
VAT
%
Kwota podatku VAT
Wartość ogólna brutto
Producent oraz model/marka

1

Ssak elektryczny

szt

1






2
Ssak elektryczny
szt
1






RAZEM





			  ................................................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)














pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2.5


Specyfikacja asortymentowo-cenowa
na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych 
w Brzeskiem Centrum Medycznym w Brzegu”

Część V zamówienia:  APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO ORAZ KARDIOMONITOR EKG

Lp
Przedmiot zamówienia zgodny z opisanym w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość ogólna netto
VAT
%
Kwota podatku VAT
Wartość ogólna brutto
Producent oraz model/marka

1

Aparat do znieczulania ogólnego

szt

2






2
Kardiomonitor EKG
szt.
2






RAZEM





			  ................................................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)










pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2.6


Specyfikacja asortymentowo-cenowa
na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych 
w Brzeskiem Centrum Medycznym w Brzegu”

Część VI zamówienia:  USG

Lp
Przedmiot zamówienia zgodny z opisanym w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość ogólna netto
VAT
%
Kwota podatku VAT
Wartość ogólna brutto
Producent oraz model/marka

1
USG z kolorowym Dopplerem, głowicami liniową, sektorową, Convex

szt

1






2
USG ginekologiczne z kolorowym Dopplerem, głowicami liniową, Convex, endowaginalną
szt.
1






	RAZEM





			  ................................................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)










pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2.7

Specyfikacja asortymentowo-cenowa
na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskiem Centrum Medycznym w Brzegu”
Część VII  zamówienia:  WYPOSAŻENIE ZAKŁADU OPIEKI LECZNICZEJ
Lp
Przedmiot zamówienia zgodny z opisanym w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość ogólna netto
VAT
%
Kwota podatku VAT
Wartość ogólna brutto
Producent oraz model/marka

1
Zestaw podnośnikowy do kąpieli
Szt
1






2
UGUL z osprzętem
Szt
3






3
Aparat do terapii polem magnetycznym
Szt
1






4
Lampa BIOPTRON ze statywem
Szt
1






5
Lampa SOLLUX statywowa
Szt 
1






6
Lampa SOLLUX stołowa
Szt
1






7
Rotor do kończyn dolnych
Szt
4






8
Rotor do kończyn górnych
Szt
2






9
Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem
Szt
1






10
Tablica do ćwiczeń manualnych wolnych
Szt
1






11
Materace gimnastyczne
Szt
2






12
Drabinki gimnastyczne przyścienne
Szt
2






13
Lustro korekcyjne pojedyncze
Szt
1






14
Tor do nauki chodzenia uniwersalny
Szt
1






15
Schody do nauki chodzenia uniwersalne
Szt
1






RAZEM





			  ................................................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)







pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2.8


Specyfikacja asortymentowo-cenowa
na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych                                            w Brzeskiem Centrum Medycznym w Brzegu”

Część VIII  zamówienia: WYPOSAŻENIE PORADNII ENDOSKOPOWEJ

Lp
Przedmiot zamówienia zgodny z opisanym w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość ogólna netto
VAT
%
Kwota podatku VAT
Wartość ogólna brutto
Producent oraz model/marka
1
Kolonoskop

Szt
1






2
duodenoskop + videoduodenoskop

Szt
1






3
myjnia endoskopowa

Szt
1






4
myjka ultradźwiękowa z pompą

Szt
1







RAZEM




			  ................................................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)








...............................................
(pieczątka wykonawcy

                    Załącznik Nr 4 do SIWZ

.................................................
(miejscowość ,  data)


O ś w i a d c z e n i e
o spełnianiu warunków wynikających z  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

Wykonawca: …………………………………………………………………………………..
adres/  ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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

oświadczamy,  że:
1.	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3.	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.	nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy





..........................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)



										Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………….                                                                  ………………………
pieczątka wykonawcy:							data 


O ś w i a d c z e n i e
o nie podleganiu z wykluczenia na podstawie   art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

Wykonawca: …………………………………………………………………………………..
adres/  ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust.1 ustawy):
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszyciem postępowania
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                 w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa          w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy       (art. 24 ust. 2 ustawy):
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

..........................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)


Załącznik Nr 6  do SIWZ

.....................................................
(pieczątka wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

Warunek uważa się za spełniony , jeżeli wykonawca potwierdzi należyte wykonanie minimum dwóch dostaw  odpowiadających  swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż:
- dla części I zamówienia: 32.100 PLN każda
- dla części II zamówienia: 128.400 PLN każda
- dla części III zamówienia: 13.375 PLN każda
- dla części IV zamówienia: 6.099 PLN każda
- dla części V zamówienia: 149.800 PLN każda
- dla części VI zamówienia: 202.230 PLN każda
- dla części VII zamówienia: 130.343 PLN każda
- dla części VIII zamówienia: 261.561,50 PLN każda
	
Lp.
Odbiorca dostawy
(nazwa i adres)
Przedmiot dostawy
Data wykonania dostawy
Wartość dostawy




















Do w/w wykazu należy dołączyć dokumenty od odbiorców potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. 



								..........................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)
       



										Załącznik nr 7 do SIWZ


………………………….                                                                  ………………………
pieczątka wykonawcy:							data 
		


WYKAZ  PODWYKONAWCÓW
 REALIZUJĄCYCH  PRACE  OBJĘTE  ZAMÓWIENIEM
Wykonawca ...........................................................................................................................
Adres  ............................................................................................................................


L.P.
NAZWA  I  ADRES
PODWYKONAWCY
RODZAJ  POWIERZONEJ
CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA
WARTOŚĆ POWIERZONEJ CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA W ZŁ









 
                                                                  
 OGÓŁEM .........................................................

                                                                                                           ..........................................
(pieczątka i podpis  osoby  uprawnionej)
       







