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Oznaczenie postępowania: RZ271.1.3.2022

1. Informacje wprowadzające

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest
prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej „Ustawą”.

2) Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowany jest skrót SWZ, należy przez to rozumieć –
Specyfikacja Warunków Zamówienia.

2. Nazwa oraz adres Zamawiającego

1) SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w 
Tarnobrzegu ul. Dekutowskiego 20, 39 – 400 Tarnobrzeg
tel: 15 822 73 55
NIP: 8671990270
Adres e-mail: biuro.zpo@interia.pl
Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /ZPOTarnobrzeg/SkrytkaESP

2) Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia:
adres strony internetowej: http://zpotarnobrzeg.pl

3. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ oznaczone jest: RZ271.1.3.2022. Wykonawcy win-
ni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

4. Tryb udzielenie zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najko-
rzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art.
275 pkt  1 Ustawy,  w którym w odpowiedzi  na ogłoszenie  o  zamówieniu  oferty  mogą składać
wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
bez przeprowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocja-
cji.

5. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku do SPZOZ Zakładu 

Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Tarnobrzegu.
2) Kod CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

33140000-3 Materiały medyczne
33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe
33741000-6 Produkty do pielęgnacji rąk
24455000-8 Środki odkażające
18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18424300-0 Rękawice jednorazowe

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik  nr 2 do SWZ – Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  równoważnych  w  stosunku  do
opisanych  i  podanych  w  wymaganych  parametrach  w  SWZ  pod  warunkiem,  że  będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne. Wskazana marka lub nazwa handlowa określa
klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 
Zamawiający informuje, że opisując  przedmiot  zamówienia  przez  odniesienie  do  norm,
europejskich   ocen   technicznych,   aprobat,   specyfikacji   technicznych   i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, dopuszcza  rozwiązania
równoważne  opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
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Do sprzętu  jednorazowego  użytku  wskazanego  w formularzu  asortymentowo-cenowym,  dla
którego  są  wskazane  nazwy  producenta,  nazwy  własne,  znaki  towarowe,  patenty  lub
pochodzenie można stosować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych,
jakościowych,  funkcjonalnych  oraz  użytkowych.  Przewidziane  do  zastosowania  materiały
powinny spełniać parametry  określone w formularzu asortymentowo-cenowym i nie powinny
być gorsze od przewidywanych w SWZ.  

5) W przypadku,  gdy  zostaną  wykorzystane  ilości  orientacyjne  produktów  zawartych  w danej
pozycji  formularza  asortymentowo-cenowego,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizowania
zamówienia tych pozycji w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy.

6) Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 4 
do SWZ.

7) Standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech przedmiotu zamówienia.
Zamawiający  w  SWZ  określił  standardy  jakościowe  odnoszące  się  do  wszystkich
istotnych cech przedmiotu zamówienia, takich jak:

a) Przedmiot zamówienia
b) Zakres zamówienia
c) Wymagania  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  –  Wymagania  zostały  określone  we

wzorze umowy stanowiący załącznik  nr 4 do SWZ. W § 7  Wykonawca oświadcza,  że
oferowane  produkty  posiadają  odpowiednie  dokumenty  i  są  one  aktualne  dla
przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z
Ustawą dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.) jak
również zostały wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Polski.

5. Opis części zamówienie oraz liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć
ofertę,  lub maksymalna liczba części,  na które zamówienie może zostać udzielone temu
samemu wykonawcy,  oraz kryteria lub zasady,  mające zastosowanie do ustalenia,  które
części  zamówienia  zostaną  udzielone  jednemu  wykonawcy,  w  przypadku  wyboru  jego
oferty w większej niż maksymalna liczbie części

1) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Informacja o środkach komunikacji  elektronicznej,  przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1) Informacje ogólne
a) W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia komunikacja  między Zamawiającym a Wyko-

nawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma do-
stęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

c) Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów elektronicz-
nych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warun-
kach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

e) Za  datę  przekazania  oferty,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów  elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

f) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania na stronie interneto-
wej http://zpotarnobrzeg.pl     dla prowadzonego postępowania. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
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2) Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami - nie dotyczy składania 
ofert i wniosków

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wyko-
nawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt

1) b), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednic-
twem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji, dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym po-
stępowaniem  Zamawiający  i  Wykonawcy  posługują  się  numerem  postępowania  -
RZ271.1.3.2022. ).

b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektro-
nicznej, e-mail: biuro.zpo@interia.pl

c) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania do-
kumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt b) adres
email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w spra-
wie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla do-
kumentów elektronicznych  oraz  środków komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozpo-
rządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie pod-
miotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3) Pozostałe informacje
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
b) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert.

c) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt 2, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

d) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie , o którym mo-
wa w pkt 3) b), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.

e) W przypadku otrzymania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w wersji  nieedytowalnej np.
pdf, Zamawiający wymaga aby treść wszystkich pytań w formie edytowalnej wysyłać do-
datkowo drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro.zpo@interia.pl

f) SWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej http://zpotarnobrzeg.pl dla 
prowadzonego postępowania.

8. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku 
zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65ust. 1, art. 66 i art. 69 Ustawy
Nie dotyczy.

9. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Konieczny - tel: 15 822 73 55 w. 14,
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Małgorzata Kuryłło, tel: 15 822 73 55 w. 14.
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szcze-
gólności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

10. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego
przez okres 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia.
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11. Sposób przygotowania oferty, forma i postać składanych ofert, oświadczeń i 
dokumentów.

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w postaci

elektronicznej  czyli  opatrzoną  podpisem  kwalifikowanym  lub  w  postaci  elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3) Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 
do SWZ).

4) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
5) Oferta  oraz  pozostałe  dokumenty  dla  których  Zamawiający  określił  wzory  w  formie

załączników do niniejszej SWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści
oraz opisu kolumn i wierszy.

6) Oferta  wraz  z  załącznikami  musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do
reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty,  jeżeli  nie  wynika  ono  z  innych  dokumentów  załączonych  przez  Wykonawcę.
Pełnomocnictwo musi być złożone na zasadach określony w pkt 7 i w sposób określony w
pkt 17.

7) W  przypadku  gdy  dokumenty  potwierdzające  umocowanie  do  reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego,  podmiotu  udostępniającego  zasoby  na  zasadach  określonych  w  art.  118
ustawy  lub  podwykonawcy  niebędącego  podmiotem  udostępniającym  zasoby  na  takich
zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”,
zostały  wystawione  przez  upoważnione  podmioty  inne  niż  wykonawca,  wykonawca
wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub
podwykonawca, zwane dalej  „upoważnionymi podmiotami”,  jako dokument elektroniczny,
przekazuje się ten dokument.

8) Sposób  sporządzenia  podmiotowych  środków  dowodowych,  przedmiotowych  środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi  być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2021  r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy .

9) Oferty,  oświadczenia,  o  których  mowa  w  art.  125  ust.  1  Ustawy,  podmiotowe  środki
dowodowe,  w  tym  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  117  ust.  4  Ustawy  oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy,
zwane  dalej  „zobowiązaniem  podmiotu  udostępniającego  zasoby”,  przedmiotowe  środki
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji  działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.  U.  z 2020 r.
poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust.
1 Ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

10) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.

11) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje się w przypadku:

a) podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  dokumentów  potwierdzających
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
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podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy –
odpowiednio  wykonawca  lub  wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

12) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt 10) może dokonać również notariusz.

13) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

14) W  przypadku  zastrzeżenia  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w
rozumieniu art.  11 ust.  4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r.  o zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji,  Wykonawca  ma  obowiązek  wydzielić  z  oferty  te  informacje.  Podczas
dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia ich jako jawne
lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu
treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z
nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa
na Wykonawcy.

15) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.

16) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone informacje.

17) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie

oferty.  Zaleca  się,  aby  założyć  profil  Wykonawcy  i  rozpocząć  składanie  oferty  z
odpowiednim wyprzedzeniem.

19) Wykonawca  może  zmienić  oraz  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  przed  upływem
terminu składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie nowej
oferty  –  z  uwagi  na  zaszyfrowanie  plików  oferty  brak  jest  możliwości  edycji  złożonej
oferty).  W  tym  celu  Wykonawca  loguje  się  do  Systemu  ,  wyszukuje  i  wybiera  dane
postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”,  wycofuje ją przy pomocy
przycisku „Wycofaj ofertę”.

20) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert.

21) Dodatkowe informacje zostały ujęte w pkt 17 SWZ.

12. Zasady dotyczące wypełniania formularza cenowego.
1) Zamawiający wymaga wypełnienia formularza asortymentowo-cenowego, wg wzoru 

załączonego do SWZ.
2) Oferowany asortyment musi być zgodny z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-

cenowym. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy produktów w opakowaniach innych
niż  określone  w  formularzu  cenowym  pod  warunkiem  odpowiedniego  przeliczenia  i
zachowania  ogólnej  wymaganej  ilości,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zamiany
jednostki  miary  wskazanej  w formularzu cenowym.  Zmiana  może polegać  na  zamianie
opakowań  na  sztuki  z  zastrzeżeniem  odpowiedniego  przeliczenia  szacunkowego
zapotrzebowania podanego w kolumnie nr 4 Formularza asortymentowo-cenowego.
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13. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1) Oferta  musi  zawierać  ostateczną  cenę  obejmującą  wszystkie  koszty  z  uwzględnieniem

wymaganych  opłat  i  podatków  wyrażoną  w  PLN  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po
przecinku z uwzględnieniem wszystkich elementów zawartych w SWZ.

2) Cena oferty musi zawierać koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: 
koszt dostawy.

3) Cena oferty musi określać całkowity koszt zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.
2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług i musi być podana
brutto w PLN.

4) Cena brutto może być tylko jedna.
5) Wykonawca  na  podstawie  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  wzoru  umowy stanowiącego

Załącznik nr 4 do SWZ, dokona wyceny w Załączniku nr 2. Wpisaną wartość netto oraz
wartość brutto, wpisze do Załącznika nr 1 Formularzu oferty.

6) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może żądać żadnych dopłat, z
zastrzeżeniem zapisów określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

7) Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi,  których dostawa lub świadczenie  będzie  prowadzić  do jego powstania,  oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

14. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

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

16. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.10.2022 r.
2) Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert.
3) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu zwią-

zania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

17. Sposób oraz termin składania ofert.
1) Sposób składania ofert.
a) Składanie ofert następuje przez system miniPortal , o którym mowa w pkt 7 SWZ.
b) Opis sposobu przygotowania ofert oraz forma i postać składanych ofert, oświadczeń i do-

kumentów zostały określone w pkt 7 SWZ i obowiązują.
c) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach  danego  postępowania.  W formularzu  oferty  Wykonawca zobowiązany  jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.

d) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
e) Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nie-

ważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufa-
nym lub podpisem osobistym.

f) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkowni-
ka”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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g) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji  elektro-
nicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020
r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem pole-
cenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami sta-
nowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

h) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie elektronicz-
nej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

i) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
2) Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik

nr 1 do SWZ.
Do oferty należy załączyć:

a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
b) Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SWZ.
c) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącz-

nik nr 3 do SWZ.
d) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podsta-

wie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma pełnomocnictwa została określona w pkt
IX.6 niniejszej części.

e) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – jeżeli dotyczy.

3) Termin składania ofert:
a) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 28.09.2022 r. do godz. 12:00.
b) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.

18. Termin otwarcia ofert:
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022 r. od godz. 12.10.
2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego

po  zalogowaniu  w  zakładce  Deszyfrowanie  na  miniPortalu  i  następuje  poprzez
wskazanie pliku do odszyfrowania.

3) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert określonego w
pkt 1), nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4) W  przypadku  awarii  mechanizmu,  o  którym  mowa  w  pkt  2),  która  powoduje  brak
możliwości  otwarcia  ofert  w  terminie  określonym  w  pkt  1),  otwarcie  ofert  następuje
niezwłocznie po usunięciu awarii.

5) Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  miniPortalu
prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia.

6) Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  miniPortalu  informację  z
otwarcia ofert.

19. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, w celu
potwierdzenia  zgodności  oferowanych  usług  z  wymaganiami  określonymi  w opisie  przedmiotu
zamówienia.

20. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

I. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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1) Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej;
e) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.

II.  Wymagania  Zamawiającego  dotyczące  podmiotu,  na  którego  zasoby  powołuje  się
Wykonawca

1) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających
zasoby,  składa,  wraz  z  ofertą,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy  potwierdzający,  że  wykonawca  realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

2) Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

3) Podmiot,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  odpowiada  solidarnie  z
Wykonawcą,  który  polega  na  jego  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  za  szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 1), potwierdza, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy  i  w  jakim  zakresie  podmiot  udostępniający  zasoby,  na  zdolnościach  którego

Wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

6) Wykonawca nie może, po upływie terminu ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających  zasoby,  jeżeli  na  etapie  składania  ofert  nie  polegał  on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7) Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  technicznych  lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby
na  zasadach  określonych  w  art.  118  Ustawy,  przedstawienia  podmiotowych  środków
dowodowych,  o  których  mowa  w  pkt  IV.2.b),  dotyczących  tych  podmiotów,
potwierdzających,  że  nie  zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia  z
postępowania.
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8) Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  podmiotowych  środków
dowodowych,  o których mowa w pkt  IV.2.b)  dotyczących podwykonawców niebędących
podmiotami  udostępniającymi  zasoby  na  zasadach  określonych  w  art.  118  Ustawy,
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z
postępowania.

9) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy oraz
podwykonawców niebędących  podmiotami  udostępniającymi  zasoby  na tych zasadach,
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,
przepis pkt IV.3 stosuje się odpowiednio.

III. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 – 6 Ustawy

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania  przestępstwa o  charakterze terrorystycznym,  o  którym mowa w art.  165a

Kodeksu  karnego,  lub  przestępstwo  udaremniania  lub  utrudniania  stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi  gospodarczemu,  o których mowa w art.  296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo  oszustwa,  o  którym  mowa  w  art.  286  Kodeksu  karnego,  przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub
komandytowo-akcyjnej  lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne,  chyba  że  wykonawca  odpowiednio  przed  upływem  terminu  do  składania
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli  zamawiający  może  stwierdzić,  na  podstawie  wiarygodnych  przesłanek,  że

wykonawca  zawarł  z  innymi  wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie
konkurencji,  w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego  z  wcześniejszego  zaangażowania  tego  wykonawcy  lub  podmiotu,  który
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
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lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  chyba  że  spowodowane  tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy
Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  wykluczy  także  wykonawcę  w
stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność  gospodarcza  jest
zawieszona  albo znajduje  się  on w innej  tego rodzaju  sytuacji  wynikającej  z  podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10 Ustawy, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił 
łącznie przesłanki o kreślone w art. 110 ust. 2.

IV. Informacja o podmiotowych środków dowodowych
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

a) Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do SWZ, Zasady składania oświadczenia zostały określone w pkt 7 i
17.

b) Oświadczenie  ,  o którym mowa w pkt  a),  stanowi  dowód potwierdzający  brak podstaw
wykluczenia,  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  dzień  składania  ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt a), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia  oraz spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu  w zakresie,  w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

d) Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt a),
także  oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia  tego  podmiotu  oraz  odpowiednio  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2) Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia.
a) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.
b), z zastrzeżeniem pkt c).

b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt a)
Zamawiający żąda:

aa)odpisu  lub  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji  i
Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  w  zakresie  art.  109  ust.  1  pkt  4  Ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je
uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności
rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji
działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  o  ile  Wykonawca  wskazał  w
oświadczeniu , o którym mowa w pkt 1)a) dane umożliwiające dostęp do tych środków.

3) Wykonawca   posiadający   siedzibę   lub   miejsce   zamieszkania   poza   terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast:
A) odpisu  albo  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji  i

Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  o  których  mowa  w  pkt  2)b)  lit.  aa)  –  składa
dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub  sąd,  nie  zawarł  układu  z  wierzycielami,  jego  działalność  gospodarcza  nie  jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy
przed ich złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  1,  lub  gdy  dokumenty  te  nie  odnoszą  się  do
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1,
2  lit.  a  i  b  oraz  pkt  3  Ustawy,  zastępuje  się  je  odpowiednio  w  całości  lub  w  części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał  dotyczyć,  złożone  pod  przysięgą,  lub,  jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  nie  ma  przepisów  o  oświadczeniu  pod  przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego  lub  gospodarczego,  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.

V. Forma prawna Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust.
2 Ustawy.

3. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia 
(np. pracownik jednego z Wykonawców);

4. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną
to  może  on  działać  zgodnie  z  ujawnionymi  w  dokumentach  rejestrowych  zasadami
reprezentacji;

5. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej
podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych  do reprezentowania  Wykonawców oraz
zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.

6. Pełnomocnik,  o którym mowa powyżej,  pozostaje  w kontakcie  z  Zamawiającym w toku
postępowania  i  do niego Zamawiający  kieruje  informacje,  korespondencję  itp.  Wszelkie
oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną.

7. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się
o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielnie  zamówienia,  równocześnie  oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
9. W  przypadku  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  brak

podstaw wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców (dotyczy
pkt IV.2).b).

10. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zapisy 
określone w pkt IV.1) c) obowiązują.

11. Jeżeli  oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana,  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

18. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
1) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ.
2) Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena.

12



Oznaczenie postępowania: RZ271.1.3.2022

3) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie  określonym przez Zamawiającego ofert  dodatkowych.  Wykonawcy,  składając  oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena brutto 100%

Punkty za kryterium dla n – tego Wykonawcy będą obliczane wg wzoru:
a) dla kryterium – cena brutto

Pcn == Cmin ÷ Cn x 100 pkt

gdzie: 1% = 1 pkt
( Pcn) – ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy; 
( Cmin) – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
( Cn) – cena zawarta w badanej ofercie;

5) Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 pkt.
6) Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów.

19.Wybór najkorzystniejszej oferty:
1) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 

pkt 16.
2) Jeżeli  termin  związania  ofertą  upłynął  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty,

Zamawiający  wzywa  Wykonawcę,  którego  oferta  otrzymała  najwyższą  ocenę,  do
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego
oferty.

3) W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 2), Zamawiający zwraca się o wyrażenie
takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia  taki  sam bilans  ceny i  innych kryteriów oceny ofert,  Zamawiający  wybiera
spośród  tych  ofert  ofertę,  która  otrzymała  najwyższą  ocenę  w  kryterium  o  najwyższej
wadze.

5) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną.

6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający
wzywa Wykonawców,  którzy złożyli  te  oferty,  do złożenia  w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę .

7) Jeżeli  została  złożona oferta,  której  wybór  prowadziłby  do powstania  u  Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny
Zamawiający dolicza do przedstawionej  w tej  ofercie ceny kwotę podatku od towarów i
usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

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

1) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów,  o  których  mowa  w  pkt  2,  jeżeli  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę,

4. Jeżeli  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  uchyla się od
zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  może  dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców
oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

5. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2) kopię umowy regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,
3) aktualne zaświadczenie VAT, jeżeli został nadany NIP-PL – dotyczy Wykonawcy 

zagranicznego.

21. Informacje pozostałe
1) Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  -  Umowa  zostanie  zawarta  na  warunkach
określonych we Wzorze umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.

2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 

8 Ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich

(PLN).
6) Zamawiający nie przewiduje wybrania najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy.
9) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.

96 ust. 2 pkt 2 Ustawy.
10) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy.
11) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań.

12) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Ustawy.

13) Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

22. Obowiązek wskazania podwykonawcy:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia,  których

wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  oraz  podania  nazw  ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani.

3) Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał  się, na zasadach określonych w art.  118 ust.  1 Ustawy, w celu
wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany
wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art.
122 Ustawy stosuje się odpowiednio.
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4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

23. Ochrona danych osobowych

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno –
Opiekuńczy w Tarnobrzegu, ul. Dekutowskiego 20, 39 – 400 Tarnobrzeg, z którym
można  kontaktować  się  pisemnie  na  adres  siedziby  lub  poprzez  adres  e-mail:
biuro.zpo@interia.pl lub telefonicznie pod nr 15 822 73 55.

b) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 
kontaktować pod adresem e-mail: biuro.zpo@interia.pl  .  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w  celu  związanym  z  przedmiotowym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

d) odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp.,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

h) posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

(w  przypadku,  gdy  skorzystanie  z  tego  prawa  wymagałoby  po  stronie  administratora
niewspółmiernie  dużego  wysiłku  może  zostać  Pani/Pan  zobowiązana  do  wskazania
dodatkowych  informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,  w  szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
albo  sprecyzowanie  nazwy  lub  daty  zakończonego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia);

2) na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie
niezgodnym  z  ustawą  PZP  oraz  nie  może  naruszać  integralności  protokołu  oraz  jego
załączników);

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania odniesieniu do przechowywania,  w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na ważne  względy  interesu publicznego  Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;

5) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  przez  administratora.  Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania 
o udzielenie zamówienia

1) Zgodnie z zapisami Ustawy Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.

3) W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy;
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5) W sprawie środków ochrony prawnej stosuje się przepisy Działu IX Środki ochrony 

prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.

25. Postanowienia końcowe

1) Zasady przetargu nieograniczonego i postanowienia wynikające z odpowiednich zapisów 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych są obowiązujące dla 
Zamawiającego i Wykonawców mimo nie ujęcia ich w zapisach niniejszej specyfikacji.

2) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SWZ wraz z 
załącznikami i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.

Załączniki do SWZ stanowiące treść SWZ:

Formularz oferty –  Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy –  Załącznik nr 2
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu –  Załącznik nr 3
Wzór umowy –  Załącznik nr 4
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